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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002578-51.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. D. O. (REQUERIDO)

A. A. D. O. (REQUERIDO)

E. A. D. O. (REQUERIDO)

A. A. D. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

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

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

 

Nos termos da legislação vigente e no artigo 25 da Ordem de Serviço n° 

001/2020-GAB, impulsiono o presente feito a fim de intimar as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de presumir-se que não pretende mais produzir.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001767-91.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE ZANOTI ELEOTERIO (AUTOR(A))

ANTONIO EUZEBIO ELEOTERIO (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))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001767-91.2019.8.11.0007. AUTOR(A): MARLENE 

ZANOTI ELEOTERIO, ANTONIO EUZEBIO ELEOTERIO REU: COOPERATIVA 

AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO Vistos. 

Trata-se de ação de usucapião proposta por Antônio Euzebio Eleoterio e 

Marlene Zanoti Eleoterio em face da Cooperativa Agrícola de Cotia – 

Cooperativa central em liquidação, objetivando usucapir o imóvel descrito 

na inicial, pelos motivos ali descritos. A inicial veio instruída com diversos 

documentos. Recebida à inicial ao Id. 19735639, determinou-se a citação 

do requerido, e, a notificação dos interessados, bem como foi deferida à 

gratuidade da Justiça. O Estado de Mato Grosso informou não possuir 

interesse na causa (Id. 20851112). O Município de Carlinda-MT informou 

interesse na lide em relação ao pagamento dos impostos incidentes no 

imóvel (Id. 20993843). Foi apresentada contestação ao Id. 21153657, 

pugnando pela concessão das benesses da Justiça Gratuita e, no mérito, 

não se opôs ao pedido principal. Aportou-se certidão de decurso de prazo 

dos interessados, confinantes e da União (Id. 21546700). Houve 

impugnação à contestação (Id. 24143685). Instado a se manifestar, o 

Ministério Público pugnou pelo prosseguimento do feito independente de 

sua intervenção (Id. 28215088). Vieram-me os autos conclusos. É a 

síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita em favor do requerido, vez que comprovou 

satisfatoriamente não possuir condições de arcar com as custas e 

despesas judiciais. Ademais, veja-se que a parte autora lança mão do 

instituto da usucapião para assegurar o domínio sobre o imóvel situado no 

loteamento Embrião Urbano Carlinda, no Município de Carlinda-MT, com a 

área de 482,62m², Lote n° 24, quadra R-14, descrito na matrícula nº 1.403, 

livro 2-G, do CRI da Comarca de Alta Floresta-MT. Verifica-se que, o 

imóvel em questão fora vendido pela requerida, no entanto, em 

decorrência da não confecção da escritura de compra e venda a 

propriedade não teve seu registro alterado. Não obstante, a o imóvel foi 

objeto de outro contrato de compra e venda, tendo como comprador a 

parte autora no ano de 2014. Invoca em seu favor o instituto da Usucapião 

Extraordinária capaz de consolidar a propriedade em nome dos 

possuidores. Trata-se de espécie regulada pelo artigo 1.238 do Código 

Civil, que preceitua in verbis: “Aquele que, por quinze anos, sem 

interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a 

propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao 

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

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

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

possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele 

realizado obras ou serviços de caráter produtivo (parágrafo único do art. 

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

regida pelo artigo 1.238 do Código Civil, tem como pressupostos a 

existência de posse mansa, pacífica, ininterrupta, animus domini, e prazo 

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

assunto segue a jurisprudência: “EMENTA: AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA. LAPSO 

TEMPORAL. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. 

ARTIGO 333, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTELIGÊNCIA DO ART. 

1.238, § ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. ACESSIO POSSESSIONIS - 

REQUISITOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. Para o 

acolhimento da usucapião exige-se, apenas, o exercício da posse mansa 

e pacífica, com ânimo de dono, de forma contínua, pelo período previsto 

em lei. É do autor, porém, o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu 

direito, de conformidade com o disposto artigo 333, inciso I, do Código 

Processo Civil. Comprovados os requisitos ensejadores à usucapião 

extraordinária, bem como a posse exclusiva e os demais requisitos legais, 

a procedência do pedido é medida que se impõe, conforme disposto no 

art. 1.238, § único, do Código Civil. É permitida a posse para fins de 

usucapião exercida por condômino/herdeiro de forma exclusiva sobre a 

coisa certa.” (TJMG - Apelação Cível 1.0145.12.025876-2/001, Relator(a): 

Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

13/11/2014, publicação da súmula em 21/11/2014)”. “APELAÇÃO CÍVEL 

USUCAPIÃO DE BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA. Requisitos para a aquisição da propriedade 

implementados, no caso concreto, visto que, comprovada a posse mansa, 

pacífica, ininterrupta e com animus domini alegada. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. “(Apelação Cível Nº 70060472909, Décima Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, 

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

EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL URBANO – REQUISITOS PREENCHIDOS – 

ARTIGO 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso, os 

possuidores estabeleceram no imóvel a sua moradia habitual e provaram 

sua posse pacífica e ininterrupta sobre a área usucapienda há mais de 10 

anos, exercida com animus domini. Demonstrada a presença dos 

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

prescrição aquisitiva é de ser reconhecida a usucapião extraordinária.” 

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

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

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

autora possui o animus domini, é mansa e pacífica, é justa e não é violenta 

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

e, o mais importante, levando-se em conta a disposição do art. 1.243 do 

CC/02 a parte autora computa para o cálculo da prescrição aquisitiva o 

período em que os outros compradores mantiveram-se na área. Nesse 

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

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

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

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

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE 

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

Outrossim, a prova documental revela como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora. 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 autora por meio da prescrição aquisitiva, 

usucapião. Ademais, os adquirentes não providenciaram o registro da 

escritura e transferência do imóvel, sendo que a procedência da demanda 
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é à medida que se impõe. Sobre isto, dispõe o Diploma Civil em seu artigo 

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

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

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

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

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

parte autora, A AQUISIÇÃO DA PRORPIEDADE POR USUCAPIÃO do imóvel 

situado no loteamento Embrião Urbano Carlinda, no Município de 

Carlinda-MT, com a área de 482,62m², Lote n° 24, quadra R-14, descrito na 

matrícula nº 1.403, livro 2-G, do CRI da Comarca de Alta Floresta-MT. Essa 

sentença servirá de título para matrícula, oportunamente, no Cartório de 

Registro de Imóveis dessa Comarca. CONDENO a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, com 

base no artigo 85, § 2° do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa. Todavia, diante do deferimento das benesses da 

Justiça Gratuita, SUSPENDO a exigibilidade da cobrança das verbas 

sucumbenciais. Por fim, DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM 

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

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

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

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

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

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

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

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

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003472-61.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA JOSE MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003472-61.2018.8.11.0007. REQUERENTE: 

GERALDA JOSE MONTEIRO REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO S.A. Vistos. Trata-se de ação anulatória de inexistência de 

débito c/c danos morais e material com pedido de tutela de urgência 

proposta por Geralda José Monteiro contra Banco Bonsucesso S/A, 

ambos devidamente qualificados. Alega a parte autora que mantem 

relações bancárias com a parte requerida, que se surpreendeu com a 

descoberta de empréstimo realizado na data de 19/09/2017 no valor de R$ 

26.377,90 (vinte e seis mil e trezentos e setenta e sete reais e noventa 

centavos) em seu nome sem sua autorização, afirmando que jamais teve 

contato com o montante relacionado à operação, lhe restou apenas o ônus 

de quitar as parcelas do aludido empréstimo, o qual ensejou a cobrança 

mensal de R$ 630,52 (seiscentos e trinta reais e cinquenta e dois 

centavos) em conta de sua titularidade. A inicial veio acompanhada com 

diversos documentos. Recebida à inicial, foram concedidos os benefícios 

da Justiça Gratuita e a tutela de urgência, bem como foi designada 

audiência de conciliação/mediação (Id. 15778592). Devidamente citada, a 

requerida apresentou contestação (Id. 16836855), alegando que a 

contratação foi válida, razão pela qual pugnou pela improcedência da 

demanda. Tentada a conciliação, esta foi infrutífera (Id. 16881858). Houve 

impugnação à contestação (Id. 17838689). Devidamente intimadas para 

especificarem provas, as partes se manifestaram sendo deferido o pedido 

da parte requerida, expedindo-se ofício à Caixa Econômica Federal com o 

fito de verificar nos extratos da parte autora se o empréstimo foi creditado 

em seu favor. Aportou-se a resposta do ofício (Id. 19716635). O feito foi 

convertido em diligência, para que a parte requerida se manifestasse 

quanto a conta existente no contrato de empréstimo ser distinta a conta 

juntada pela Caixa Econômica Federal (Id. 24214351). A parte ré requereu 

dilação do prazo para se manifestar (Id. 25015740). Tendo se manifestado 

definitivamente ao Id. 25890880. Vieram-me os autos conclusos. É o relato 

do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. A par dos fatos delineados, para 

resolução da querela existente há que se verificar se a relação entre as 

partes é de consumo. A partir deste norte, verifico que a relação posta em 

juízo submete-se as disposições dos arts. 2° e 3° do CDC, tanto para 

requerente e requerido, devendo a relação submeter-se aos princípios da 

boa-fé objetiva, da vulnerabilidade do consumidor e da transparência, 

inscritos nos artigos 4º e 6º do CDC. Dispositivos que encontram 

fundamento de validade na defesa do consumidor. Defesa que é, a um só 

tempo, direito fundamental e princípio geral da atividade econômica (art. 5º, 

XXXII e 170, da Constituição Federal). Inicialmente, verifico a relação de 

uma relação entre a requerente e a requerida, haja vista encontrar-se 

confirmada pela disponibilização de crédito na conta da demandante. 

Resta analisar a existência de relação contratual ou não, e caso existente, 

se há vícios. Em análise aos autos, a requerida apresenta como fato 

modificativo do direito da autora o suposto contrato, mas, embora o tenha 

colacionado, numa verificação detida de seus termos, salta aos olhos que 

a assinatura constante no contrato é distinta da parte autora, conforme se 

vê na procuração e CNH, ambos aportados nos autos pela requerente. 

Desta forma, o documento como posto não é suficiente para comprovar 

efetivamente o vínculo. Prova, essa, insuficiente para caracterizar as 

situações previstas no § 3º do art. 14, do CDC Outrossim, a parte 

requerida não juntou à demanda as cópias dos documentos pessoais da 

parte autora (salvo uma cópia de RG ilegível), que por regra é de sua 

incumbência comprovar o fato modificativo do direito da autora, o que não 

fez, já que não é possível fazer prova do alegado com documento 

imprestável. De mais a mais, o contrato tem apenas uma assinatura, já no 

final do contrato, sem que constem ao menos “vistos” nas demais laudas 

do contrato, logo, ele não segue todas as exigências de validade dos 

contratos. Destaque-se, ainda, que também inexistem assinaturas de 

testemunhas, de modo que fica mais evidente a invalidade do contrato. 

Diante disso, é evidente que a cobrança da dívida é ao mínimo equivocada, 

vez que o contrato não respeita a todos os pressupostos de sua validade. 

Portanto, é cristalina a prática de conduta ilícita pela parte requerida em 

virtude da cobrança de valores decorrente de negócio jurídico inválido. 

Nesse caso, a obrigação de indenizar é de ordem objetiva (arts. 14 e 17 

do CDC). Tal situação implica em restituir os valores efetivamente 

descontado do autor de forma simples e não em dobro, porque não 

demonstrada a má-fé da instituição financeira, ônus que cabia à parte 

autora, embora tenha sido invertido o ônus da prova. (art. 6º, VIII, do 

Código do Consumidor). Nesse caminho, por diversas vezes já se 

pronunciou o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE 

HABITAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

(...) 8. A devolução em dobro dos valores pagos a maior pelos mutuários 

só é cabível quando demonstrada a má-fé. 9. Agravo regimental não 

provido. (AgRg no AREsp 198.188/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 

09/08/2013) AGRAVO REGIMENTAL. DEMONSTRAÇÃO DE 

REPRESENTAÇÃO DO AGRAVANTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

NÃO PROVIDO . CÉDULA CRÉDITO RURAL. (...) 4. É firme a orientação 

jurisprudencial do STJ em admitir a compensação de valores e a repetição 

do indébito na forma simples, sempre que constatada cobrança indevida 

do encargo exigido, sem ser preciso comprovar erro no pagamento. (...) 

(AgRg no AREsp 84.842/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/07/2013)”. “AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. PROVA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. 

NECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DESTA CORTE. RECURSO 

NÃO PROVIDO. 1. A repetição de indébito em dobro prevista no Código de 

Defesa do Consumidor não prescinde da prova de má-fé do credor. (...) 

(AgRg no AREsp 225.393/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 07/05/2013)”. Do valor a ser 

devolvido a autora, de forma simples, como dito, pelos descontos que 

foram efetuados nos seus proventos, deverá ser abatida a quantia 

efetivamente depositada na sua conta a título de empréstimo, 

especificamente, com relação ao valor de R$ 2.754,98 (dois mil setecentos 

e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos), com o fim de se 

evitar o enriquecimento ilícito por parte da demandante. Já em relação ao 

dano moral, os fundamentos que autorizam a sua reparação são mais 

complexos do que aqueles necessários à indenização por dano material 

ou à repetição do débito. Isto porque, a caracterização do dano moral tem 

por pressuposto a conduta ilícita que ocasione dano nos direitos tidos 
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como personalíssimos, que extrapolem o mero dissabor, sentimento de 

frustração ou aborrecimento normal do cotidiano, suficientes a 

desencadearem um desequilíbrio psicológico e justificar a reparação 

pecuniária. Por conseguinte, o reconhecimento do dano moral pressupõe a 

prova do ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável. 

A questão, portanto, não dispensa a análise de prova para a solução do 

caso. Compulsando detidamente os autos, entendo que, afora haver 

prescindido na contratação, da forma exigida por lei, o banco demandado 

cometeu ato ilícito que gerou prejuízos de caráter moral para a parte 

autora, pois negligenciou os procedimentos corretos. De mais a mais, 

mesmo que seja de forma involuntária a circunstância, à instituição 

financeira exerce atividade de risco à fraude e, nesta situação, fica 

evidente que em decorrência de erro da empresa a parte autora sofreu 

uma mácula, gerando assim o dever de indenizar. Senão, vejamos o TJMT: 

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCIDENTE DE 

FALSIDADE DECLARADO NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ASSINATURA FALSA NO CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO OBJETO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO - RISCO DA 

ATIVIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - 

RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS (...) 

RECURSO PARCIALMEMTE PROVIDO. A contratação por falsário utilizando 

nome de terceiro de forma indevida gera o dano moral “in re ipsa” a ser 

reparado pelo Banco que agiu com negligência, pois trata-se de risco 

inerente à atividade. Na fixação do quantum indenizatório a título de danos 

morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação 

econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização 

deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando 

a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem 

causa da parte adversa. É cabível o dano material desde que devidamente 

comprovado. (...) (N.U 0009014-57.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 

19/12/2019)”. Nesse ponto, mister se faz abrir um tópico atinente aos 

critérios para se aferir o “quantum” indenizatório a título de danos morais a 

ser arbitrado à parte requerente. A indenização por dano moral, como já 

visto, objetiva compensar a mácula sofrida e tem caráter de sanção ao 

causador do dano, devendo ser levada em consideração, principalmente, 

a situação financeira do ofensor, de modo que a indenização sirva para 

desestimular a prática do ato danoso. De nada adianta, portanto, da 

indenização em patamar exorbitante, ou, de outra forma, em valor irrisório, 

ato que, longe de punir, representa verdadeiro prêmio ao causador do 

dano. Assim, deverá a parte demandada arcar com os danos decorrentes 

de seus atos, pagando indenização por dano moral no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) à parte autora, quantia que entendo compatível 

com os transtornos a ela causados. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar inexistente o 

negócio jurídico firmado e discutido nesta demanda (id. 16836856). b) 

condenar a requerida à restituição das quantias efetivamente 

descontadas, a ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o 

evento danoso (CC, 398) e correção monetária pelo INPC a partir da data 

do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), que poderá ser apurado em 

liquidação de sentença. Deverá, ainda, compensar o valor de R$ 2.754,98 

(dois mil setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos) 

do montante a ser restituído. c) Condenar a parte requerida no pagamento 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como ressarcimento pelos danos morais 

sofridos pela parte autora. Tendo em vista que a autor decaiu em parte 

mínima do pedido, o requerido deverá responder por inteiro nas despesas 

e honorários sucumbenciais (artigo 86, Parágrafo único, CPC), na esteira 

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

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Com o trânsito em 

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

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

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

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001388-53.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR ANTONIO GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001388-53.2019.8.11.0007. 

AUTOR(A): ADEMIR ANTONIO GARCIA REU: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos. Trata-se de embargos à execução opostos por Ademir Antonio 

Garcia em face de Banco do Brasil S/A, todos qualificados nos autos. 

Alegou o embargante ter contratado com o embargado uma Cédula Rural 

Hipotecaria e Pignoratícia registrada sob o nº 40/02599-3 com valor de R$ 

63.000,00 (sessenta e três mil reais) que deveria ser pago em 08 (oito) 

parcelas anuais com início em 10/03/2016 e fim em 10/03/2023, objeto da 

ação de execução nº 1003589-52.2018.8.11.0007. Sustentou que 

supostamente foi “obrigado” a garantir a dívida principal e demais 

obrigações com seu único imóvel de moradia, entretanto, por problemas 

financeiros deixou de quitar com as parcelas do contrato celebrado a 

partir de 10/03/2018. No mérito dos embargos, argumentou sobre a 

impenhorabilidade do bem dado em garantia por se tratar de seu único 

imóvel, que é uma pequena propriedade rural com área total de 50.6865 

has, utilizado para a subsistência da família do embargante. Com a inicial 

acompanhou os documentos ali anexados. Certidão de tempestividade dos 

embargos (Id. 19130583). Os embargos foram recebidos sem o efeito 

suspensivo, onde se deferiu a justiça gratuita em favor do embargante e 

determinou a citação do embargado para impugnar (Id. 19176926). A parte 

embargada apresentou sua impugnação aos embargos à execução sob o 

Id. 20222388, onde, em síntese, alegou que o imóvel em questão foi dado 

em garantia real e por isso não é abrangido pela impenhorabilidade 

conforme precedentes das Instâncias Superiores, pugnando pelo 

julgamento de improcedências dos pedidos realizados pelo embargante. 

Manifestação do embargante acerca da impugnação aos embargos à 

execução (Id. 21328088). Determinada a intimação das partes para 

especificarem as provas que pretendiam produzir (Id. 21984187), o 

embargado pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 22320351), e o 

embargante deixou escoar o prazo sem manifestação (Id. 23368984). É o 

relato do necessário. Fundamento. Decido. Inicialmente, observo que os 

documentos já juntados nos autos evidenciam provas suficientes para o 

convencimento deste juízo em prol do julgamento demanda, razão pela 

qual passo ao julgamento na forma do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. O embargante se insurge sobre a possível penhora no 

imóvel dado em garantia à Cédula Rural Hipotecaria e Pignoratícia 

registrada sob o nº 40/02599-3, objeto da ação de execução nº 

1003589-52.2018.8.11.0007. Afirma que o imóvel é a unica residência a 

que a família possui e utiliza como morada e, por isso, impenhorável. Com 

efeito, a norma legal que expressamente regula a impenhorabilidade do 

bem de família, n assim dispõe em seu artigo 1º, Lei nº 8.009/90. “Art. 1º O 

imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável 

e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, 

previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos 

pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas 

hipóteses previstas nesta lei.” E o artigo 5º, do mesmo diploma legal: “Art. 

5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, 

considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela 

entidade familiar para moradia permanente.” A impenhorabilidade do bem 

de família foi excepcionada pela Lei nº 8.009/90, nos casos em que, 

dentre outras hipóteses, o casal ou entidade familiar venha oferecer bem 

imóvel como garantia hipotecária, conforme o disposto no artigo 3º, inciso 

V, in verbis: “Art. 3º. A impenhorabilidade é oponível em qualquer 

processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra 

natureza, salvo se movido: (...) V - para execução de hipoteca sobre o 

imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar;” 

Considerando que o imóvel foi livremente dado em garantia ao débito por 

intermédio de hipoteca, tal situação retira a condição de bem de família, 

ainda que nele resida o executado. No momento em que o devedor 

oferece, de forma voluntária, o bem imóvel como garantia de dívida que 

reverte em proveito de entidade familiar, com ciência a respeito dos riscos 

do negócio e, inclusive, do fato de que o mesmo era o único bem da 

família, não pode se recorrer da proteção legal destinada à proteção do 

direito social de moradia e consequentemente frustrar legítimo direito do 
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credor. Neste sentido, entende a jurisprudência pátria: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. 

IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA EM FAVOR DA EXEQUENTE. 

POSSIBILIDADE DA PENHORA. Impenhorabilidade. A regra estabelecida 

pela Lei nº 8.009/90, que veda a penhora sobre imóvel utilizado como 

moradia pela parte executada e sua família, é inaplicável aos casos em 

que o próprio devedor abriu mão desse direito, ao oferecê-lo como 

garantia hipotecária, situação expressamente ressalvada pela lei (art. 3º, 

V, da Lei nº 8.009/90). NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 70081242158, 

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni 

Conti, Julgado em: 22-08-2019)” “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À PENHORA. AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. 

IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA EM FAVOR DA EXEQUENTE. 

POSSIBILIDADE DA PENHORA. EXCESSO DE PENHORA. INOCORRÊNCIA. 

SENTENÇA MODIFICADA. Da impenhorabilidade. A regra estabelecida pela 

Lei nº 8.009/90, que veda a penhora sobre imóvel utilizado como moradia 

pelo executado e sua família é inaplicável aos casos em que o próprio 

devedor, na qualidade de sócio e avalista de contrato, ofertou o imóvel 

como garantia hipotecária, abrindo mão do direito garantido pela lei (art. 3º, 

V, da Lei nº 8.009/90), situação que se amolda ao caso dos autos. 

Excesso de penhora. No presente caso, não vislumbro o alegado excesso 

de penhora, pois em se tratando de hipótese de constrição judicial de 

apenas um bem, ainda que de valor superior ao da dívida, objeto de 

execução, tal circunstância não caracteriza excesso de penhora. Vale 

salientar que o excesso de penhora configurar-se-ia se houvesse mais de 

um bem suficiente a garantir o pagamento da dívida, o que não é a 

hipótese dos autos. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 

UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70081545618, Décima Sétima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 

18-07-2019)” Não obstante, muito embora a parte embargante tenha 

alegado em sua petição inicial que foi “obrigada” pela parte embargada a 

dar o referido imóvel em garantia, está não comprovou tal sustentação por 

nenhum tipo de prova, ficando apenas no campo da suposição, e, vale 

ressaltar que foi assegurado às partes a possibilidade de indicar as 

provas que pretendiam produzir, sendo que o embargante ficou inerte. 

Diante do exposto, a improcedência dos embargos à execução é a medida 

que se impõe. DISPOSITIVO Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE os 

presentes embargos à execução, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

moldes do art. 487, inciso I, do CPC/15. Via de consequência, CONDENO a 

parte embargante ao pagamento do título extrajudicial constante no 

processo de n° 1003589-52.2018.8.11.0007, AFASTANDO a 

impenhorabilidade do imóvel dado em garantia na Cédula Rural Hipotecaria 

e Pignoratícia registrada sob o nº 40/02599-3. CONDENO, ainda, a parte 

embargante ao pagamento de taxas e custas processuais, bem como em 

honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, entretanto, deixo sua exigibilidade suspensa em razão de o feito 

tramitar com os benefícios da justiça gratuita (artigo 98, § 3º, do CPC). 

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

presente, mediante as baixas e cautelas de praxe, observando-se, no 

tocante a eventuais custas remanescentes, o que dispõe à CNGC-MT. Por 

fim, TRASLADE-SE cópia da presente sentença para os autos executivos 

de referência (Processo nº 1003589-52.2018.8.11.0007). Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002838-02.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GEONE SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA OUROMINAS DE RADIODIFUSAO LTDA - ME (REQUERIDO)

RHAUAN COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR OAB - MT23223-O (ADVOGADO(A))

DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22456-O 

(ADVOGADO(A))

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT11322-O 

(ADVOGADO(A))

IVAINE MOLINA JUNIOR OAB - MT0021264-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002838-02.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: GEONE SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: SISTEMA 

OUROMINAS DE RADIODIFUSAO LTDA - ME, RHAUAN COSTA Vistos. 

Trata-se de ação de indenização por danos morais c/c pedido de 

retratação pública movida por Geone Silva Oliveira contra Sistema 

Ourominas de Radiodifusao LTDA e Olhar Regional, todos qualificados nos 

autos, objetivando a condenação dos requeridos no pagamento de R$ 

35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a título de danos morais, assim como a 

retratação pública que alega sofrer. Aduziu a parte autora atuar na 

profissão de vaqueiro em uma fazenda localizada neste Município de Alta 

Floresta/MT, desde que deixou sua antiga cidade (Castelo dos Sonhos/PA) 

em março de 2017 para buscar novas oportunidades de trabalho. 

Sustentou que em 01/07/2017, o Sr. Rafael Miranda foi assassinado na 

sua antiga cidade (Castelo dos Sonhos/ PA), onde a mídia local vinculou 

como suspeitos do assassinato o Sr. Edson Pedrinho de Souza Lima, 

assim como o “Vaqueiro”, sendo que, com relação ao suspeito “Vaqueiro”, 

foi associada com a imagem da parte autora. Argumentou que em razão 

de trabalhar em uma fazenda afastada do centro urbano demorou a tomar 

ciência do ocorrido, porém quando ficou sabendo recebeu um grande 

susto com a imputação que lhe estava sendo auferida pelo crime que diz 

não ter qualquer envolvimento. Informou que em razão desta reportagem 

passou a receber várias ameaças, sendo que, em razão disso a parte 

autora etava com medo de retornar à sua antiga cidade. Com a inicial 

acompanhou os documentos ali anexados. Recebida a inicial (Id. 

11066860), foi designada data para realização de audiência conciliatória, 

assim como a citação dos requeridos. No Id. 12173145 se realizou 

audiência de conciliação, verificou-se a ausência do requerido Olhar 

Digital e seu representante Rhauan Costa, ante a falta de sua 

citação/intimação. Com relação às partes que compareceram estas não 

chegaram ao acordo. O requerido Sistema Ourominas de radiodifusão 

LTDA contestou a ação ao Id. 12551381, pugnando pela improcedência 

dos pedidos inaugurais. Houve impugnação à contestação sob o Id. 

12957992. A decisão de Id. 14183851, determinou que a parte aurora 

regularizasse o polo passivo em relação ao requerido Olhar Regional em 

razão de seu representante ser menor de idade sob pena de extinção do 

feito com relação a este. Seguindo, o feito foi extinto com relação ao 

requerido Olhar Regional por falta de pressupostos processuais e, foi 

determinada a intimação das partes para especificarem as provas que 

pretendiam produzir (Id. 19145650). Certidão de decurso de prazo para 

manifestação de ambas as partes (Id. 23164687). É o relato do 

necessário. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

inciso II, do art. 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória: “Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: [...] II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não 

houver requerimento de prova, na forma do art. 349.” Geone Silva Oliveira 

pretende ser indenizado por danos morais supostamente praticados por 

Sistema Ourominas de Radiodifusao LTDA, sob a alegação de que o 

requerido compartilhou uma matéria de imprensa em mídia digital 

veiculando sua imagem ao suspeito de assassinato na cidade de Castelo 

dos Sonhos/PA no ano de 2017. Cinge-se a controvérsia em saber se a 

matéria publicada pelo jornal (Olhar Regional) foi apta a causar danos 

morais ao autor Geone Silva Oliveira. Com exceção das hipóteses de 

responsabilidade objetiva previstas no sistema de responsabilidade civil, 

nosso direito civil consagra o princípio da culpa para a responsabilidade 

decorrente de ato ilícito, não se concebendo em regra, o dever de 

indenizar se ausente o dolo, a culpa ou o abuso de direito. Ressalte-se 

que se está diante de dois direitos constitucionais que devem ser 

observados e ponderados, o direito a intimidade e a liberdade de imprensa 

e a informação, exigindo-se assim, ponderação para que haja adequação 

ao caso concreto. É certo que os meios de comunicação e os 

profissionais que neles atuam estão amarrados pelo direito à informação e 

livre manifestação do pensamento, vedado o anonimato. Este direito 

reflexamente atinge toda a coletividade que tem direito à informação. 

Sobre isso, assim aduz o artigo 220, § 1º, da Constituição Federal de 

1988: “Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e 

a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão 
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qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. § 1º 

Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena 

liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação 

social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.” O primado da 

imprensa livre, no entanto, não pode ser banalizado nem servir de escudo 

a ato lesivo de ordem particular ou política, concebido sob o signo do 

excesso e em evidente desvio de finalidade. Dentro disso, a liberdade de 

informação cede em face dos direitos de personalidade, havendo 

manifesto excesso e desvio quando a matéria afasta-se do propósito 

meramente jornalístico ou noticioso e passa ofender deliberadamente a 

honra subjetiva da pessoa referida. O Código Civil brasileiro em seu artigo 

927, estabelece que aquele que causar dano a outrem, ainda que na 

esfera moral tem o dever de indeniza-lo, in verbis: “Art. 927. Aquele que, 

por ato ilícito ( arts. 186 e 187 ), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo.” Para configurar da responsabilidade civil, é necessário que se 

comprove não apenas a ocorrência de um fato lesivo, mas, também, que 

seja possível imputar-se uma conduta comprovadamente ilícita (culpa lato 

sensu), cuja atuação esteja manifesta e diretamente vinculada àquele 

resultado danoso (nexo de causalidade). No caso dos autos, verifica-se a 

presença dos pressupostos autorizadores à responsabilidade perquirida. 

Verifica-se que a notícia compartilhada pela requerida Olhar Regional (Id. 

10334828 – Pág. 1), constou com o seguinte texto “Conforme informações 

dos policiais responsáveis pela prisão dos homens que participaram do 

assassinato do jovem Rafael Miranda”e foi exposto a imagem de duas 

pessoas, dentre ela o autor com o texto publicado, ainda, na mesma 

notícia é possível ver seguinte manchete escrita pelo requerido “Exclusivo: 

Dois Bandidos que participaram do assassinato de Rafael Miranda foram 

presos...”. Logo, não há como negar que a requerida expôs indevidamente 

a imagem do autor e noticiou a ocorrência de sua participação no crime de 

homicídio, informação que se mostrou inverídica, sendo que a própria 

requerida em sua contestação não impugnou tal fato, mas apenas se 

limitou a defender sua ação de acordo com suas prerrogativas de veículo 

de imprensa. No mais, o requerido alegou ainda que a referida informação 

não foi criada por ele, mas sim compartilhada de acordo com a informação 

oriunda da polícia. Ocorre que, a requerida não comprovou tal alegação, 

ficando apenas no campo da argumentação, visto que não juntou nenhum 

documento com força probatória e, inclusive, quando foi dada a 

oportunidade para produzir provas, esta ficou inerte (Id. 23164687). Assim 

caberia a parte requerida comprovar fato extintivo, impeditivo ou 

modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, 

vejamos: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” 

Registre-se que o dever de indenizar por danos morais decorrente do 

abuso do direito-dever de informar se verifica quando a matéria jornalística 

veiculada invade a esfera jurídica da honra e imagem da vítima, ensejando 

calúnia, difamação ou injúria. Verificada a violação do jus narrandi, por 

emissão de opinião acerca dos fatos narrados, está revelada a intenção 

de causar danos à imagem do protagonista da notícia. No caso dos autos, 

o requerido ao noticiar a matéria mencionada na inicial, cometeu ato ilícito, 

vez que, ao deixar de observar o dever de cuidado na averiguação e 

narrativa dos fatos veiculou informação inverídica, evidenciada pelo fato 

de a própria requerida não contestar tal fato. Ademais, muito embora o 

requerido afirme que agiu no exercício do direito de informação, não 

restam dúvidas que foi extrapolado, de forma clara, a garantia 

constitucional da liberdade de expressão. Não se trata de cercear a livre 

expressão do pensamento, mas sim, de punir excessos e o desvio de 

finalidade no exercício do direito de informar, com base no Código Civil e 

na Constituição Federal. Não se pode aceitar a veiculação de matéria sem 

observância de cuidados básicos à que a imprensa está sujeita e, a partir 

do momento em que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de 

outrem e causa-lhe dano, fica-se diante de um ato ilícito, e deste deflui o 

dever de indenizar. Logo, tendo a matéria jornalística ultrapassado a 

narrativa dos fatos com a divulgação inverídica da imagem do requerente 

como um dos autores do homicídio, passou a ofender diretamente o direito 

à honra e a imagem do autor, causando-lhe grande abalo moral. A 

proposito, a matéria aqui apreciada já foi alvo de julgamento pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim se posicionou: 

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – REPORTAGEM JORNALÍSTICA VEICULADA EM PROGRAMA DE 

GRANDE REPERCUSSÃO REGIONAL – FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME – 

RETRATAÇÃO QUE NÃO AFASTA O DANO MORAL – OFENSA À HONRA 

CARACTERIZADA – REQUISITOS À REPARAÇÃO CIVIL EVIDENCIADOS – 

QUANTUM RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Configura ato ilícito, gerador de dano moral indenizável, a publicação de 

matéria jornalística que, excedendo de forma culposa os limites do direito 

de informação – seja por negligência na investigação, de imprudência na 

escolha da forma de transmissão da notícia, ou até mesmo de intenção de 

praticar ofensa à honra – veicula narrativa fática dissociada da realidade 

dos fatos, contendo falsa imputação de prática de crime, ainda que 

posteriormente retratada. (N.U 0005749-77.2009.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA 

GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, 

Publicado no DJE 16/12/2019)” Referente ao valor da indenização, mister 

se faz abrir um tópico atinente aos critérios para se aferir o quantum 

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

indenização por dano moral, como já visto, objetiva compensar a mácula 

sofrida e tem caráter de sanção ao causador do dano, devendo ser 

levada em consideração, principalmente, a situação financeira do ofensor, 

de modo que a indenização sirva para desestimular a prática do ato 

danoso. De nada adianta, portanto, da indenização em patamar 

exorbitante, ou, de outra forma, em valor irrisório, ato que, longe de punir, 

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

parte demandada arcar com os danos decorrentes de seus atos, pagando 

indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao 

autor, quantia que entendo compatível com os transtornos a ele causados. 

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

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

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

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

tampouco o empobrecimento, tendo, sim, conforme posicionamento do 

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

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

SANTOS). DISPOSITIVO Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, 

nos termos do art. 490 do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido da 

parte requerente, razão porque: 1) CONDENO o requerido no dever de 

indenizar o requerente em R$ 8.000,00 (oito mil reais) referente a 

condenação em danos morais, fixando desde já, juros de mora legais em 

1% (um por cento) ao mês nos termos do art. art. 406 do CC/2002, c/c o § 

1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento 

danoso (05/05/2007 – data das lesões sofridas pelo autor), bem como a 

correção monetária a partir da prolação da sentença, conforme 

preconizado pelo verbete 362 da Súmula do STJ. 2) CONDENO a parte 

requerida no dever retratar publicamente as notícias inverídicas em que 

atribuiu a imagem do autos, inclusive com a publicação em redes sociais 

que foi vinculada a notícia. CONDENO a parte requerido no pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação. Em consequência, DECLARO 

EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do inciso I do 

art. 487 do CPC/2015. Com o trânsito em julgado, providencie o 

arquivamento do feito mediante as baixas necessárias. Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004722-95.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DE SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1004722-95.2019.8.11.0007. AUTOR(A): LUCIMAR 

DE SOUZA DA SILVA REU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos 

contra decisão inicial que concedeu a tutela de urgência em favor da 

autora para que a requerida cumprisse com sua obrigação contratual e 

realize cirurgia de correção da hipertrofia mamária unilateral. Alega a 

autora que houve omissão na decisão inicial, por não constar prazo para o 

cumprimento da liminar, requerendo que tal ponto seja sanado. 

Certificou-se a tempestividade dos embargos de declaração. Vieram-me 

os autos conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Primeiramente, 

deixo de intimar a parte contrária dos presentes embargos, pois, ele não 
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possui o condão de alterar o mérito do já decidido nos autos. Ademais, o 

caso apresentado de fato comporta embargos de declaração, haja vista 

que o art. 1.022 do CPC prevê que o “recurso” pode ser manejado quando 

presente omissão (inciso II). Destarte, verifica-se que a parte tem razão 

em seu pleito e sem muitas delongas, a fim de saná-lo, acrescento o 

seguinte ponto à decisão: “Diante do exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO 

DOS EFEITOS DA TUTELA vindicada em favor da autora para 

DETERMINAR que a parte requerida custeie/autorize todo tratamento 

indicado em especial no tocante à realização de cirurgia de correção da 

hipertrofia mamária – unilateral – com próteses, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 5.000,00 em caso de 

descumprimento desta decisum, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais)”. No mais, mantenho a decisão incólume. Cumpra-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003152-74.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO COSTA ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1003152-74.2019.8.11.0007. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT 

EXECUTADO: BENEDITO COSTA ARAUJO Vistos. Trata-se de ação de 

execução por quantia certa fundada em título executivo extrajudicial 

proposta por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Norte 

Mato-Grossense – Sicredi Norte MT/PA em face de Benedito Costa Araujo, 

todos qualificados nos autos. A inicial veio instruída com diversos 

documentos. Após o recebimento da inicial, a parte exequente informou 

nos autos ter celebrado um acordo com o executado, pugnando pela 

homologação, bem como pela suspensão do feito até o cumprimento 

integral acordado. Vieram-me os autos conclusos. É o relato do 

necessário. Fundamento. Decido. Com o intuito de preservar os princípios 

da celeridade e economia processual, e considerando a manifestação de 

vontade das partes, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial celebrado entre as partes 

e juntado sob o Id. 26049746, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante da presente decisão, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do código de processo civil. Considerando que a extinção do 

feito ficará condicionada ao cumprimento integral do acordo, conforme 

requerido pelas partes, DETERMINO a SUSPENSÃO do feito pelo prazo 

estabelecido no acordo devendo os autos serem remetidos ao arquivo 

provisório. Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

exequente para dizer acerca do cumprimento. Após, cumprida a 

determinação anterior, ou decorrido o prazo para tanto, CONCLUSOS para 

as deliberações necessárias. Sem custas, conforme disposto no art. 90 § 

3º do CPC/15. Sem condenação em honorário, visto que não houve 

citação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003137-76.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON STANICHESCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1003137-76.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: AILTON STANICHESCH REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Cuida-se de embargos declaratórios opostos por 

Ailton Stanichesch em face de sentença proferida ao Id. 22197755, sob a 

alegação de que a mencionada sentença foi omissa ao analisar os 

documentos juntados aos autos. A certidão de Id. 2598118 atesta a 

tempestividade dos embargos. Vieram-me os autos à conclusão. É o relato 

do necessário. Fundamento. Decido De início, deixo de intimar a parte 

contrária, visto que sequer houve sua citação. 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). No caso em 

tela, o embargante pretende que seja sanada suposta omissão existente 

na sentença de Id. 22197755, haja vista que não houve a devida análise 

dos documentos juntados aos autos. Pois bem, de fato a sentença foi 

omissa em relação aos documentos coligidos ao feito, eis que de fato o 

acesso aos dados dos usuários da TelexFree estão restritos, 

impossibilitando a coleta de maiores dados acerca do vínculo entre as 

partes, razão porque a sentença merece reparo. Assim, diante do 

exposto, RECEBO os embargos de declaração opostos para DAR-LHES 

PROVIMENTO e reconhecer a existência de omissão na sentença r., razão 

pela qual, REVOGO a sentença. Em prosseguimento ao feito, preenchidos 

os requisitos legais, RECEBO a liquidação de sentença pelo procedimento 

comum. Nos termos do artigo 511 do Código de Processo Civil, na 

liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a intimação do 

requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados a 

que estiver vinculado, para, querendo, apresentar contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias. Destarte, como a sentença foi proferida em outro 

Juízo, verifica-se a impossibilidade de intimar os requeridos via seus 

patronos, haja vista que não há nenhum causídico constituído perante este 

Juízo. Assim, CITE-SE a parte requerida, por AR, nos endereços indicados 

pela parte autora, para apresentar contestação, em 15 (quinze) dias, bem 

como apresentar documentos relativos à negociação havida entre os 

contratantes, que demonstrem a exata situação financeira do liquidante, 

ou seja, valor e data no momento do ingresso, eventual resgate com a 

respectiva data, mediante extrato de movimentação de conta bancária ou 

do sistema da empresa demandada, no mesmo prazo, sob pena de 

admitir-se como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da 

coisa, a parte pretendia provar, nos moldes do artigo 400 do Código de 

Processo Civil. Expirado o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001511-22.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO JORGE NUNES SANCHES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001511-22.2017.8.11.0007. 

AUTOR(A): RAMAO JORGE NUNES SANCHES REU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de ação de concessão 

de aposentadoria por invalidez com pedido de tutela provisória de urgência 

cumulado com indenização por danos morais proposta por Ramão Jorge 

Nunes Sanches em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

ambos qualificados nos autos. Alega o autor que se encontra incapacitado 

para o trabalho em decorrência da enfermidade que possui (sequelas de 

fratura do fêmur esquerdo CID: S931 – M47). Salienta que em razão do 

problema de saúde não consegue desenvolver seu trabalho cotidiano, eis 

que laborava como produtor rural. Argumentou que recebia o 

auxílio-doença desde 24/11/2004, entretanto, em 16/03/2017, o referido 

benefício foi cessado sob o argumento de que a autarquia requerida não 
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encontrou incapacidade laboral no requerente. Por essa razão, propôs a 

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

procedência, conferindo-lhe o direito a aposentadoria por invalidez com a 

condenação da parte requerida no dever de indenizar a parte autora em 

danos morais. A inicial veio instruída com os documentos ali anexados 

Pela decisão de Id. 8072608 a inicial foi recebida, oportunidade em que se 

deferiu a gratuidade da justiça, bem como, postergada a tutela de urgência 

para após a realização de perícia médica. Sob o Id. 11839660, aportou-se 

o laudo da perícia médica realizada na parte autora. A autarquia requerida 

contestou a ação conforme Id. 12775520, ocasião em que arguiu a 

preliminar de prescrição e, no mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais. Houve impugnação à contestação (Id. 13608534). Foi 

determinada a intimação do médico perito para complementar o laudo 

pericial (Id. 1511980), que cumpriu com a referida determinação pelo Id. 

21806755. Intimadas para especificarem as provas que pretendiam 

produzir, o requerente pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 

25113125), e o requerido quedou-se inerte. É o relato do necessário. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do art. 

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

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

que a prova documental e pericial já produzida é suficiente para a 

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

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

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

Inicialmente, haja vista que a parte requerida arguiu preliminar de 

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

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

encerrado administrativamente na data de 16/03/2017, sendo que o 

ajuizamento da demanda se deu em 02/06/2017, ficando evidente o curto 

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

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

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

especificidade quanto às parcelas que se pretende ver aplicada a matéria 

prescricional, sobremaneira que insustentável a arguição ora combatida. 

Superada tal questão preliminar, passo agora à análise do mérito. Retiro 

dos autos que pretende a parte autora a concessão de benefício 

previdenciário, qual seja, aposentadoria por invalidez, na qualidade de 

contribuinte individual. Consiste, o cerne da questão em comento, em 

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

todos os requisitos exigidos à concessão do benefício postulado. Em 

relação à Seguridade Social, a Constituição Federal de 1988, assim a 

conceitua em seu artigo 194, “caput”: “A seguridade social compreende 

um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 

sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social”. Segundo a Lei Previdenciária: “O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

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

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

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

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

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

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

reabilitação para o desempenho de outra atividade que possa garantir a 

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

ponto, o laudo pericial encartado ao Id. 11839660, apontou que o autor é 

acometido de escanometria, membro inferior esquerdo com encurtamento 

de 4,5 cm, estando ele incapacitada para desenvolver habitualmente seu 

labor. Sendo assim, pode-se concluir que a parte autora, encontra-se 

incapacitada para as atividades que costumava desenvolver, qual seja 

aquela declarada nos autos (trabalhador rural). Ressalve-se que o laudo 

pericial deixou expresso que a parte autora está incapacitada para 

atividades que exijam esforço físico, levando-se em conta ainda que ele 

não possuí capacidade residual para reabilitar em outra área. Acerca da 

incapacidade laborativa, Marina Vasques Duarte, em sua obra Direito 

Previdenciário (Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2007), discorre sobre o tema: 

Todavia, as condições pessoais do segurado devem ser avaliadas dentro 

de seu contexto social, se considerada sua idade, aptidões, grau de 

instrução, limitações físicas que irão acompanhá-lo dali para frente, bem 

como a diminuição do nível de renda que a nova profissão poderá 

acarretar. A jurisprudência manifesta-se no mesmo sentido: 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR 

RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. INCAPACIDADE TOTAL E 

PERMANENTE. TERMO INICIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. SENTENÇA 

REFORMADA. 1. Trata-se de apelação interposta por JOSE ALVES 

COELHO contra sentença que julgou improcedente seu pedido para a 

concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, ante a ausência 

da qualidade de segurado especial (fls. 91/92). 2. Nas suas razões pugna 

pela reforma da sentença sustentando que os requisitos exigidos na 

legislação previdenciária a ensejar a concessão do benefício por 

incapacidade estão devidamente demonstrados nos autos, suficientes 

para conceder o benefício de aposentadoria por invalidez, a partir do 

requerimento administrativo, com antecipação da tutela e honorários a 

serem fixados em 20% do valor da condenação (fls. 94/106). 3. A 

aposentadoria por invalidez deve ser concedida quando há incapacidade 

total e permanente para execução de atividade laboral capaz de garantir a 

subsistência do segurado, aliada à impossibilidade de reabilitação e à 

exigência, quando for o caso, de 12 contribuições a título de carência, 

conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 8.213/91. 4. No caso dos autos, 

foi colacionado, pela parte autora, os seguintes documentos, com fim de 

comprovar a qualidade de segurado(a)/carência: certidão de casamento 

realizado em 1985, com qualificação sua como lavrador (fl. 16); sendo que 

consta na CNIS com a Prefeitura de São Pedro dos Crentes de 10 meses e 

outro como extrativista na C. M. G. Costa Reflorestamento - ME no período 

de 11/2004 a 07/2005 (fl. 42), que não infirma sua condição de trabalhador 

rural. A prova testemunhal colhida em audiência (fls. 84/86) revelou-se 

apta a complementar o início de prova apresentado, testificando que a 

Autora se dedicou à atividade rural, em regime de economia familiar, 

enquadrando-se na condição de segurado especial (art. 11, VII, da Lei 

8.213/91). 5. Em relação à incapacidade, o laudo médico foi conclusivo ao 

indicar a incapacidade total e permanente da Autora, exigida para a 

obtenção do benefício, porquanto indica que suas doenças (CIDs S-52.5, 

T-92.1, T-98.3) são sequelas de acidente com "perda dos movimentos da 

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

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

requerimento administrativo, esta é o termo inicial do benefício 

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

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

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

características da enfermidade, tempo de incapacidade reconhecida na 

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

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

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

parcelas pretéritas, deve incidir correção monetária de acordo com o 

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

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

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

conforme o referido Manual, cujos parâmetros se harmonizam com a 

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

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

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

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

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

conceder o benefício de aposentadoria por invalidez. (AC 

0029759-62.2018.4.01.9199, JUÍZA FEDERAL OLÍVIA MÉRLIN SILVA 

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

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

incapacidade. Imperioso destacar ainda, que a autora atualmente tem 54 

(cinquenta e quatro) anos de idade, de modo que sua reabilitação para 

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

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

condições pessoais do requerente, a aposentadoria por invalidez é 

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

Ademais, vale ressaltar que o próprio INSS já havia concedido o benefício 

de auxílio-doença para a parte autora por 14 (quatorze) anos, entre 2004 

e 2017 (Id. 8010999 – Pág. 05), deixando evidente a qualidade de 

segurado do autor. Além do que, como cediço, no que pertine ao período 

de carência necessário à concessão na maioria dos benefícios 

previdenciários, “in casu”, não se aplica, conforme preconizado pelo art. 

26 da Lei nº 8.213/91. “Art. 26. Independe de carência a concessão das 

seguintes prestações: (…); II - auxílio-doença e aposentadoria por 

invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de 

doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado 
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que, após filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for acometido 

de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada 

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

três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, 

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

mereçam tratamento particularizado; (…)”. Assim sendo, resta 

caracterizada a qualidade de segurado do autor. Tocante ao termo inicial 

do benefício resta sedimentado pela jurisprudência que, nos casos em que 

não é possível especificar a data de início da incapacidade, este será da 

data do indeferimento do pedido administrativo que se deu em 18/03/2017. 

Sobre o tema, vejamos: “CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL. LOAS. ART. 203, V, DA CF/88. LEI 8.742/93. PESSOA 

PORTADORA DE DEFICIENCIA FÍSICA E/OU MENTAL. PERÍCIA MÉDICA. 

INCAPACIDADE PARA O TRABALHO E PARA A VIDA INDEPENDENTE. 

ESTUDO SOCIOECONÔMICO. HIPOSSUFICIÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. (...) 8. O 

termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento 

administrativo e, na sua ausência, a partir da citação, conforme definição 

a respeito do tema em decisão proferida pelo e. STJ, em sede de recurso 

representativo da controvérsia (REsp 1369165/SP), respeitados os limites 

do pedido inicial e da pretensão recursal, sob pena de violação ao 

princípio da ne reformatio in pejus. (...) (AC 0006669-25.2018.4.01.9199, 

DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, TRF1 - SEGUNDA 

TURMA, e-DJF1 DATA:04/09/2018 PAGINA:.)” grifei. Por fim, restando 

comprovados os requisitos legais para obtenção do benefício de 

aposentadoria por invalidez, imperiosa se faz a procedência total deste 

pedido. Ademais, em outro vértice, a pretensão de condenação da 

autarquia ao pagamento de indenização compensatória dos danos morais 

alegadamente sofridos, não merece acolhimento, porquanto “não possui o 

ato administrativo o condão de provar danos morais experimentados pelo 

segurado”, como vem reiteradamente decidindo o Tribunal Federal da 4ª 

Região. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. 

VIABILIDADE. DANO MORAL. DESCABIMENTO.1. Comprovados os 

requisitos da idade avançada e hipossuficiência econômica do grupo 

familiar, cabível a concessão do benefício assistencial.2. Incabível 

indenização por dano moral em razão do indevido cancelamento de 

benefício previdenciário, pois não possui o ato administrativo o condão de 

provar danos morais experimentados pela segurada. (TRF4, AC 

5019037-04.2014.404.7205, SEXTA TURMA, Relator (AUXÍLIO OSNI) 

HERMES S DA CONCEIÇÃO JR, juntado aos autos em 08/03/2016). O dano 

moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, traduz-se 

num sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de gerar-lhe 

alterações psíquicas ou prejuízos à parte social ou afetiva de seu 

patrimônio moral. Não é toda suscetibilidade exacerbada que merecerá 

ressarcimento. Necessário se mostra para a indenização apenas a prova 

da ilicitude da conduta do agente e a gravidade da lesão suportada pela 

vítima. Atinge bens incorpóreos, como, por exemplo, a imagem, a honra, a 

vida privada, a auto-estima, existindo grande dificuldade em provar a 

lesão. Destarte, o cancelamento do benefício ocorreu em sede de regular 

processo administrativo, no qual o INSS exerceu nada mais do que seu 

poder-dever de controle dos atos administrativos. Não se deve, enfim, 

confundir um parecer contrário aos seus interesses com uma humilhação 

caracterizadora de danos morais. No caso em tela, portanto, o mero 

indeferimento administrativo de benefício pelo INSS tem nítida e exclusiva 

repercussão patrimonial, não ocasionando qualquer abalo do sentimento 

ou quadro psicológico pessoal da parte autora ou decréscimo em sua 

honra objetiva que justifique o pagamento de indenização por danos 

morais. Nesses termos, a jurisprudência: PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. 

CONCESSÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL 

INICIAL DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DANO 

MORAL. NÃO CABIMENTO. 1. Quatro são os requisitos para a concessão 

do benefício em tela: (a) a qualidade de segurado do requerente; (b) o 

cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) a 

superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de 

qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) o caráter temporário 

ou permanente da incapacidade. 2. Comprovada a existência de 

impedimento para o trabalho, é de ser reconhecido o direito ao benefício 

por incapacidade. 3. O período contributivo compreende as contribuições 

vertidas desde 07/1994 até a data de afastamento da atividade. 4. O 

simples indeferimento de benefício previdenciário, ou mesmo o 

cancelamento de benefício por parte do INSS, não se prestam para 

caracterizar dano moral. Somente se cogita de dano moral quando 

demonstrada violação a direito subjetivo e efetivo abalo moral, em razão 

de procedimento flagrantemente abusivo ou equivocado por parte da 

Administração, já que a tomada de decisões é inerente à sua atuação. 

(TRF4, APELREEX 5007881-02.2012.404.7104, Quinta Turma, Relatora p/ 

Acórdão Maria Isabel Pezzi Klein, juntado aos autos em 29/01/2015). No 

mesmo sentido, assim manifestou-se o TRF4: PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO 

DE BENEFÍCIO. ERRO ADMINISTRATIVO. VALORES RECEBIDOS DE 

BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. 

INCABÍVEL.Tratando-se de prestações previdenciárias pagas por erro 

administrativo, tem-se caracterizada a boa-fé do segurado, não havendo 

que se falar em restituição, desconto ou devolução desses valores ainda 

que constatada eventual irregularidade. É firme o entendimento desta 

Corte no sentido de ser incabível a indenização por dano moral se o 

segurado não comprova a ofensa ao seu patrimônio moral em razão do 

ato administrativo. O desconforto gerado pelo não-recebimento do 

benefício resolve-se na esfera patrimonial, através do pagamento de 

todos os atrasados, com juros e correção monetária. (Sem destaque no 

original.)(TRF4 5015385-13.2013.404.7205, SEXTA TURMA, Relator 

GABRIELA PIETSCH SERAFIN, juntado aos autos em 24/02/2017) O ato 

hostilizado é motivado e atende aos pressupostos de existência e 

validade, não decorrendo dele qualquer ilicitude hábil a gerar o alegado 

dano moral. Diante disso, inexistindo comprovação de ter o ato 

administrativo sido desproporcionalmente desarrazoado, inexiste direito à 

indenização vindicada. Por fim, pelas mesmas razões expostas acima, não 

há que se falar em condenação do INSS para pagamento de indenização 

por danos materiais ao autor, decorrente de dívidas contraídas em razão 

do indeferimento administrativo do benefício por incapacidade, uma vez 

que ausente um dos pressupostos da pretensão indenizatória, ainda que 

calcada na responsabilidade objetiva: ilicitude da conduta da 

Administração Pública. Assim, a improcedência do pedido de indenização 

por danos morais é medida que se impõe. DISPOSITIVO Nos termos do art. 

490, do CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado pela autora Ramão Jorge Nunes Sanches e CONDENO o 

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

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

indeferimento do pedido administrativo (16/03/2017– Id. 8010999); b) A 

efetuar o PAGAMENTO das parcelas retroativas do benefício de 

aposentadoria por invalidez, desde a data do indeferimento administrativo, 

até a data imediatamente anterior a sua efetiva implantação, devendo 

incidir juros de mora, a partir da citação, de 0,5% a.m., nos termos da Lei 

nº 11.960/2009, e correção monetária pelos índices oficiais desde o 

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

CONCEDO a requerente Ramão Jorge Nunes Sanches a TUTELA DE 

URGÊNCIA, conforme pleiteado na inicial determinando a IMPLANTAÇÃO 

do beneficio de aposentadoria por invalidez, no prazo de 30 (trinta) dias. 

Já que o perigo de dano é evidente e trata de verba de caráter alimentar; 

d) INDEFIRO o pedido de condenação da parte requerida no pagamento de 

indenização por danos morais, pelos fundamentos contidos no corpo 

desta sentença. OFICIE-SE ao requerido, observando-se o disposto no 

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

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

correspondentes advertências decorrentes da inércia. Tendo em vista que 

o autor decaiu em parte mínima do pedido, o requerido deverá responder 

por inteiro nas despesas e honorários sucumbenciais (artigo 86, 

Parágrafo único, CPC), na esteira do disposto no artigo 85, § 2º, do CPC, 

CONDENO a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. DEIXO de 

condenar o requerido no pagamento das custas processuais, eis que 

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

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

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

direito controvertido não excedem a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, 

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

disposto no artigo 1.288 da CGNC/MT segue ementa: “a) Segurado(a): 

Ramão Jorge Nunes Sanches. b) Benefício: Aposentadoria por invalidez. 

c) Renda mensal: Prejudicado. d) Direito ao recebimento das parcelas 

atrasadas desde o indeferimento do pedido na via administrativa 

(16/03/2017), até sua efetiva implantação”. Em consequência, JULGO 

EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC/2015. Após o trânsito em julgado devidamente 

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

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001439-98.2018.8.11.0007. 

AUTOR(A): SUELI DA SILVA RESENDE REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

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

aposentadoria por invalidez c/c pedido de restabelecimento de 

auxílio-doença e tutela provisória de urgência antecipada proposta por 

Sueli da Silva Resende em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, ambos qualificados nos autos. Alega a autora que requereu junto à 

Autarquia Previdenciária, a concessão do benefício de auxílio-doença, que 

foi deferido em 13/10/2016 e mantido até 31/12/2016, no entanto, depois 

de escoado o prazo da concessão do benefício e tendo a parte autora 

requisitado a prorrogação dele, o pedido foi indeferido. Por essa razão, 

requer a antecipação de tutela e, ao final, a condenação do requerido a 

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

administrativo, ou, alternativamente, conceder o benefício de 

aposentadoria por invalidez, caso constatada a incapacidade definitiva. A 

inicial veio instruída com diversos documentos. A inicial foi recebida, bem 

como foram deferidos os benefícios da Justiça Gratuita e determinada a 

realização de perícia médica (Id. Id. 13539935). Laudo pericial carreado 

aos autos (Id. 14230889). O requerido apresentou contestação, 

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

improcedência da demanda (Id. 15259070). Impugnação à contestação e 

manifestação acerca do laudo médico pericial pela parte autora (Id. 

15564156). Instada a se manifestar acerca do laudo, o requerido 

quedou-se inerte, conforme certidão de Id. 21467774. As partes foram 

intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, sendo 

que a autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 25129215), e o 

requerido não se manifestou (Id. 26089386). Vieram-me os autos 

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

haja vista que a parte requerida arguiu preliminar de prescrição, passo à 

sua análise. Tal pleito não merece muitas digressões, na medida em que o 

requerimento do benefício ora pretendido, teve seu indeferimento 

administrativo na data de 31/10/2017, sendo que o ajuizamento da 

demanda se deu em 16/05/2018, ficando evidente o curto lapso entre o 

indeferimento administrativo e ajuizamento da ação, o que não enseja a 

modo algum, na prescrição arguida pela requerida. Além do mais, é fato 

que se trata de preliminar genérica, desprovida de qualquer especificidade 

quanto às parcelas que se pretende ver aplicada a matéria prescricional, 

sobremaneira que insustentável a arguição ora combatida. Sendo assim, 

REJEITO a preliminar de prescrição aventada pela parte ré. Assim, 

inexistindo outras preliminares ou questões processuais a serem 

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

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

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

exigidos à concessão do benefício postulado. Em relação à Seguridade 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos 

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

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

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

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

laudo pericial encartado aos autos atesta que a parte requerente é 

acometida de doença autoimune psoriase, incapacitando-a para as 

atividades em geral, especialmente àquelas que exijam exposição solar ou 

produtos químicos. Destaca-se que o referido laudo expõe que a autora 

sofre com uma moléstia permanente, evolutiva e que incapacita a parte 

autora de exercer atividades com maiores esforços físicos. Sendo assim, 

pode-se concluir que a autora se encontra incapacitada para o trabalho, 

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

exercia (serviços de limpeza). Todavia, as condições pessoais do(a) 

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

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

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

renda que a nova profissão poderá acarretar. A jurisprudência 

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

PROGRAMADA. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. 

TERMO INICIAL. (...) A circunstância de ter o laudo pericial registrado a 

possibilidade, em tese, de serem desempenhadas pelo segurado funções 

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

constitui óbice ao reconhecimento do direito ao benefício de aposentadoria 

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

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

evidente a impossibilidade de reabilitação para atividades que dispensem o 

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

restabelecimento do auxílio doença desde que indevidamente cessado, 

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

impossibilitado de trabalhar, e a respectiva conversão em aposentadoria 

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

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

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

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

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

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

reabilitação para o desempenho de outra atividade que possa garantir a 

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

autos atestando o grau de instrução da autora, mas nota-se que a 

requerente possui atualmente 50 (cinquenta) anos, sendo muito difícil 

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

evidência que a reabilitação seria extremante dificultosa senão impossível, 

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

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

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

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

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

de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a 

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

A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da 

condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da 

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

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

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

Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo 

quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão.” Neste sentido, colaciono 

jurisprudência sobre o tema: “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 

SENTENÇA ILÍQUIDA. JULGAMENTO OCORRIDO SOB A VIGÊNCIA DO 

CPC/1973. POSSIBILIDADE DE O PROVEITO ECONÔMICO SUPLANTAR O 

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

REEXAME NECESÁRIO. INCAPACIDADE PERMANENTE. APOSENTADORIA 

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

aposentadoria por invalidez pressupõe a existência de incapacidade para 

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

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

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

condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de 

aposentadoria por invalidez (Súmula 47 da TNU), benefício que se mostra 
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adequado para a situação, pois o segurado está permanentemente 

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

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

sendo pouco provável que adquira novos conhecimentos para o exercício 

de outras atividades de natureza preponderantemente intelectual. 5. 

Qualidade e carência incontrastáveis, uma vez que a prova técnica 

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

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

00472647120154019199, JUIZ FEDERAL CRISTIANO MIRANDA DE 

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

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

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

condições pessoais da requerente, a aposentadoria por invalidez é 

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

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

comprovado pela perícia, das atividades que costumava desenvolver 

(serviços de limpeza), é de se concluir pela impossibilidade de 

desempenhar a atividade laborativa anteriormente desenvolvida, sendo 

que, em virtude de sua atual idade 50 (cinquenta) anos, verificada a 

impossibilidade de reabilitação no mercado de trabalho geral, motivo pelo 

qual, resta-nos analisar sua condição de segurado(a). Contudo, em sede 

de contestação o requerido alegou que a parte autora não possui 

qualidade de segurado(a), mas o fez de modo genérico, não sendo o 

suficiente para afastar a qualidade de segurado(a) da parte demandante. 

Inclusive, há que se repisar que a parte autora recebia o benefício 

previdenciário de auxílio-doença entre 13/10/2016 e 31/12/2016, conforme 

consta nos autos, logo, não há que se discutir mais profundamente sua 

condição de segurado(a) se outrora o INSS havia averiguado as 

condições da parte demandante e lhe atribuindo à condição de 

segurado(a), e via de consequência, conferiu os benefícios pleiteados 

pela parte requerente. A propósito, o STJ considera que se a Autarquia 

Previdenciária em outro momento havia reconhecido a condição de 

segurado(a) da parte e tendo o indivíduo recebido o auxílio-doença até 

data próxima ao dia do ajuizamento da demanda, há que se considerar 

como preenchida a qualidade de segurado(a). Senão, vejamos: 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

TOTAL PARA O TRABALHO. ALIENAÇÃO MENTAL. REQUISITOS 

PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. (...) IV - Considerando que a 

carência é contada a partir da data de filiação, nos termos do art. 27, I, da 

Lei n. 8.213/91, o período indicado demonstra que, ao contrário do 

consignado no acórdão combatido, houve o preenchimento do requisito de 

carência. Tendo a segurada recebido auxílio-doença até a véspera do 

ajuizamento da ação, a qualidade de segurada também está preenchida. 

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

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

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

ao termo inicial do benefício resta sedimentado pela jurisprudência que, 

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

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

31/10/2017 – Id. 13055143, consoante informação constante nos autos. 

Sobre o tema: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA RESTABELECIDO E 

CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

DEMONSTRADA PELA PERÍCIA E. CORROBORADA POR ATESTADOS 

MÉDICOS. JUROS DE MORA FIXADOS EM 1% AO MÊS, A CONTAR DA 

CITAÇÃO, EM RELAÇÃO ÀS PARCELAS ANTERIORES A LEI Nº 11.960/09. 

CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA COM BASE NO MANUAL DE CALCULO 

DA JUSTIÇA FEDERAL VIGENTE NA DATA DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. 

PERCENTUAL DE 10% INCIDENTE SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS ATÉ 

A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. (...) 4. Agiu bem o MM. Juiz Sentenciante ao 

determinar o restabelecimento do auxílio-doença a partir da cessão 

indevida, pois a incapacidade atual, fixada pelo perito, já existia naquela 

ocasião. Correto também a conversão do benefício em aposentadoria por 

invalidez, com DIB na data da juntada do laudo pericial, acrescido do 

adicional de 25%, pois comprovado o caráter permanente da incapacidade 

e a necessidade de assistência permanente de outra pessoa (quesito 7 do 

laudo pericial - fl. 102). (...) (AC 0003246-75.2010.4.01.3302, JUIZ 

FEDERAL CRISTIANO MIRANDA DE SANTANA, TRF1 - 1ª CÂMARA 

REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 18/11/2015 PAG.)” grifei. 

Por fim, restando comprovados os requisitos legais para obtenção do 

benefício de aposentadoria por invalidez, imperiosa se faz a procedência 

total dos pedidos contidos na presente demanda. DISPOSITIVO Nos termos 

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

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

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

invalidez, desde a data do indeferimento na via administrativa 

(31/10/2017), conforme dispõe o art. 43 da Lei 8.213/91, no importe de 

100% (cem por cento) do salário-de-benefício (art. 44 da Lei 8.213/91). b) 

A efetuar o PAGAMENTO das parcelas retroativas do benefício de 

aposentadoria por invalidez, desde a data do indeferimento administrativo 

(31/10/2017), até a data imediatamente anterior a sua efetiva implantação, 

devendo incidir juros de mora, a partir da citação, de 0,5% a.m., nos 

termos da Lei nº 11.960/2009, e correção monetária pelos índices oficiais 

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

supra, CONCEDO ao requerente a TUTELA DE URGÊNCIA, conforme 

pleiteado na inicial determinando a IMPLANTAÇÃO do benefício de 

aposentadoria por invalidez, no prazo de 30 (trinta) dias. Já que o perigo 

de dano é evidente e trata de verba de caráter alimentar. OFICIE-SE ao 

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

requisitando a implantação do benefício, consignando-se o prazo máximo 

de 30 (trinta) dias, com as correspondentes advertências decorrentes da 

inércia. Deste modo, CONDENO a Autarquia Federal nos honorários 

advocatícios que FIXO no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, devendo incidir sobre as prestações vencidas até a data da 

prolação da sentença (artigo 85, § 8º, do CPC/2015, e Súmula nº 111 do 

STJ). DEIXO de condenar o requerido no pagamento das custas 

processuais, eis que ISENTO (artigo 4º, inciso I, da Lei 9.289/96, artigo 8º, 

§ 1º, da Lei nº 8.620/93, e artigo 3º, da Lei Estadual nº 7.603/01). 

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o valor da 

condenação e o direito controvertido não excedem a 1.000 (um mil) 

salários mínimos (art. 496, § 3º, inciso I e § 4º, inciso III, do CPC/2015). Por 

fim, em cumprimento ao disposto no artigo 1.288 da CGNC-MT segue 

ementa: “I – Sueli da Silva Resende; II – Concessão de aposentadoria por 

invalidez; III – prejudicado; IV – 31/10/2017; V – 100% (cem por cento) do 

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

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

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

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

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004531-84.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE DA SILVA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1004531-84.2018.8.11.0007. 

AUTOR(A): SALETE DA SILVA CONCEICAO REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de ação previdenciária de pensão 

por morte de trabalhador rural proposta por Salete da Silva Conceição 

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

nos autos. Alega a autora, que era casado com o Sr. Antônio Uchoa de 

Souza, do qual veio a óbito no dia 13/02/2001. Que em razão do 

falecimento de seu esposo, a autora, em 27/08/2018, requereu 

administrativamente o benefício de pensão por morte, no entanto, lhe fora 

negado. Aduz que requerente e de cujus sempre trabalharam como 

agricultores, em propriedades rurais no município de Alta Floresta e região. 

Que nessa condição de trabalhadora rural, o esposo do autor mantinha a 

condição de segurado especial à época de seu falecimento. Assim, pugna 

pela implantação do benefício de pensão por morte. Com a inicial 

acompanhou os documentos ali anexados. Recebida a inicial (Id. 

18764063), na oportunidade foi deferido o benefício da Assistência 

Judiciária Gratuita e indeferido o pedido tutela antecipada. Devidamente 

citado, o requerido apresentou contestação conforme Id. 19923412. 

Impugnação da parte autora no Id. 22479050. O feito foi saneado pela 

decisão de Id. 26067696, designando data para realização de audiência 

instrutória e fixando os pontos controvertidos. Certidão de intimação 

negativa da parte autora para comparecer na audiência de instrução 
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designada, onde o Oficial de Justiça certificou que as pessoas próximas 

informaram que a requerente e desconhecida na região (Id. 26245905). Os 

advogados da requerente se manifestaram informando que não 

encontraram a autora e que ela está em local incerto e não sabido, 

pugnando pela redesignação da audiência de instrução (Id. 27018226). 

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

Decido. Inicialmente, verifico que o mandado de intimação expedido para a 

parte autora a respeito da audiência de instrução designada foi cumprido 

no mesmo endereço indicado pela parte autora na petição inicial, sendo 

que, em nenhum outro momento processual a requerente infirmou a 

mudança de seu domicílio nos autos. Ademais, os próprios advogados da 

requerente indicaram que desconhecem o paradeiro da requerente (Id. 

27018226). No caso, entendo que deve ser aplicado ao caso o Parágrafo 

único, do artigo 274, do CPC, que assim aduz: “Art. 274. Não dispondo a lei 

de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço.” Diante disso, uma vez que a intimação efetiva não 

ocorreu em razão da ausência de comunicação da parte autora, na forma 

da norma acima apontada, considero válida a intimação de Id. 26245905, e 

como a parte não compareceu ao ato designado, DECLARO preclusa 

produção de prova testemunhal, bem como INDEFIRO o pedido de Id. 

27018226. Por inexistir matéria preliminar pendente de apreciação, e 

estando o feito em ordem, passo diretamente à análise do mérito da causa 

na forma do artigo 355, inciso I e II, do CPC. Dessa forma, nota-se que a 

controvérsia do embate recai apenas sobre o fato de o de cujus ostentar, 

ou não, a qualidade de segurado especial, bem como, se preencheu a 

carência necessária para obtenção do benefício pretendido. Muito bem. 

Dispõe o artigo 1º da Lei nº 8.213/91 que: Art. 1º. A Previdência Social, 

mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios 

indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego 

involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e 

prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. Acerca 

do tema, Sérgio Pinto Martins leciona: “É a Previdência Social o segmento 

da Seguridade Social, composta de um conjunto de princípios, de regras e 

de instituições destinado a estabelecer um sistema de proteção social, 

mediante contribuição, que tem por objetivo proporcionar meios 

indispensáveis de subsistência do segurado e a sua família, quando 

ocorrer certa divergência prevista em lei” (in Direito da Seguridade Social, 

19 ed. São Paulo, Atlas, p. 300). Em relação à Seguridade Social, a 

Constituição Federal de 1988, assim a conceitua em seu artigo 194, caput: 

“A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”. Em se 

tratando de trabalhadores rurais “lavradores”, “diaristas”, a exigência de 

início de prova material para reconhecimento da sua atividade (art. 55, § 3º 

da Lei nº 8.213/91), não pode ser dispensada (Súmula nº 149 do STJ), 

mas, deve ser mitigada, pela consideração de que esse tipo de 

trabalhador não é assalariado, sem emprego permanente, nem registro 

formal, de sorte que exigir-lhe robusto início de prova material, como algum 

daqueles indicados no artigo 106 da Lei nº 8.213/91, equivaleria, na 

prática, a negar-lhe acesso à Justiça. Contudo, analisando detidamente o 

conjunto probatório, percebe-se que a autora não logrou êxito em provar o 

exercício de atividades rurais do de cujus correspondente ao período 

imediatamente anterior à data do implemento do requisito etário, haja vista 

que não houve a realização de audiência de instrução para corroborar o 

início de prova documental com prova testemunhal, no período respectivo. 

Isso porque, para fazer prova do exercício de atividade rural, a autora 

instruiu sua peça inicial somente com início de prova material, sendo que, 

para configurar a qualidade de segurado especial, é imprescindível que a 

prova material seja harmônica com a prova testemunhal, o que, a meu ver, 

neste caso, restou prejudicada. Deste modo, somando-se todo o período 

comprovado nos autos, corroborado pela ausência de prova testemunhal, 

percebe-se que a parte autora não comprovou a qualidade de segurado 

de seu falecido companheiro. Assim, não conseguindo a parte requerente 

provar a sua qualidade de segurada especial (rurícola), não há como 

acolher o pedido inicial. Sobre o preenchimento dos requisitos para a 

concessão do benefício pretendido, desta forma determina a Lei nº 

8.213/81: “Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma 

estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente 

às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 

11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado (...); § 

3º A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, 

inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o 

disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de 

prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, 

salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme 

disposto no Regulamento. (…).” Nesse viés, não se exige prova 

documental plena da atividade rural em relação a todos os anos 

integrantes do período correspondente à carência, mas, início de prova 

material contemporânea ao período a ser comprovado (como notas fiscais, 

talonário de produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de 

titularidade de imóvel rural, certidões de casamento, de nascimento, de 

óbito, contrato particular a arrendamento, contrato particular de comodato, 

certificado de dispensa de serviço militar, etc) que, juntamente com a 

prova oral, possibilite um juízo de valor seguro acerca dos fatos que se 

pretende comprovar. Insta consignar que acerca do período de carência, 

segundo conceito insculpido no artigo 24 da Lei 8.213/91, 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”. A propósito, para concessão de 

pensão por morte de trabalhador rural, a Lei nº 8.213/91, exige apenas a 

demonstração da qualidade de segurado do falecido e a condição de 

dependente do beneficiário, independentemente de carência ou de 

recolhimento de contribuições (artigo 26, I). Com efeito, estatui o artigo 26, 

III, e artigo 39, I da Lei nº 8.213/91, in verbis: “Art. 26 – Independe de 

carência a concessão das seguintes prestações: III – pensão por morte, 

auxílio-reclusão, salário-família e auxílio-acidente”. “Art. 39 – Para os 

segurados especiais referidos no inciso VII do art. 11 desta lei, fica 

garantida a concessão: I – de aposentadoria por idade ou por invalidez, de 

auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) 

salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda 

que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, igual ao numero de meses correspondentes à 

carência do benéfico requerido.” No tocante à categoria dos dependentes, 

o artigo 16 da Lei nº 8.213/91 assim dispõe: “Art. 16. São beneficiários do 

Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do 

segurado: I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não 

emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou 

inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta 

ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; II - os pais; III - o 

irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) 

anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne 

absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; (…).” No 

entanto, como já mencionado, e de entendimento maciço dos Egrégios 

Tribunais de Justiça Brasileiros, não se admite a exclusividade de prova 

material para a concessão de benefício previdenciário, não sendo, os 

casos deste talante, exceção a regra, vejamos: “PREVIDENCIÁRIO E 

CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. TRABALHADOR RURAL. 

AUSENTE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA EXCLUSIVAMENTE 

TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 631240, em sessão realizada no dia 27/08/2014, firmou o 

entendimento, com repercussão geral, de que há necessidade de 

requerimento administrativo, prévio ao ingresso do segurado em juízo, 

para obtenção de benefício previdenciário. Entendeu-se, porém, pela 

presença do interesse processual de agir nas ações em curso, sem o 

prévio processo administrativo, se a autarquia previdenciária, em sua 

defesa de mérito, tiver resistido à concessão do benefício previdenciário. 

Caso dos autos. Preliminar afastada. 2. A pensão por morte é benefício 

previdenciário regido pela lei vigente à época do óbito do segurado 

instituidor e independe de carência. Nos termos do art. 74 da Lei 8.213/91, 

é o benefício pago aos dependentes do segurado falecido, homem ou 

mulher, aposentado ou não. 3. Não comprovada a qualidade de 

trabalhador rural do instituidor da pensão por início de prova documental 

corroborada por prova testemunhal, deve ser mantida a sentença que 

julgou improcedente o pedido de pensão por morte, ante o não 

preenchimento dos requisitos previstos na Lei 8.213/91 para o 

reconhecimento do direito à obtenção do benefício pleiteado na inicial. 4. 

Ausente o início de prova material, a prova testemunhal produzida não 
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pode ser exclusivamente admitida para reconhecer o tempo de exercício 

de atividade urbana e rural (STJ, Súmula 149 e TRF1, Súmula 27). 5. 

Apelação desprovida. (TRF-1 - AC: 00695793020144019199 , Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 29/07/2015, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 

11/09/2015)” Infere-se, portanto, que a parte autora não se desincumbiu 

do ônus de comprovar o exercício de atividade rural do de cujus pelo 

período necessário para comprovar sua carência, pois, não corroborou o 

início da prova material coma testemunhal a fim de que comprovasse o 

labor rural nesse lapso temporal, restando incabível a concessão do 

benefício pleiteado. Ademais, se torna dispensável maiores digressões, 

pois em consonância com o que foi exposto, conclui-se dos preceptivos 

legais que os requisitos para a concessão do pedido são: a) qualidade de 

trabalhador rural, b) individualmente ou em regime de economia familiar e 

c) comprovação do exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número 

de meses idêntico à carência do referido benefício, como já dito, o que, 

deveras, não restou cabalmente comprovado no presente feito. 

DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

de pensão por morte formulado por Salete da Silva Conceição contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face da ausência dos 

requisitos legais, e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do CPC/2015. CONDENO a parte 

autora no pagamento de custas e honorários advocatícios que FIXO em 

quinze por cento (15%) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §§ 

2º e 3º, I, do CPC/2015, que ficarão com suas EXIGIBILIDADES 

SUSPENSAS pelo prazo do art. 98, § 3º do NCPC, eis que o feito tramita 

sob o pálio da Justiça Gratuita. Após o trânsito em julgado devidamente 

certificado, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002717-03.2019.8.11.0007. AUTOR(A): M. L. B. P., 

MARCIA ADRIANA BATISTA REU: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA 

DE VIAGENS S.A. Vistos. Trata-se de ação de indenização por danos 

morais proposta por Maria Luiza Batista Paukoski representada por Marcia 

Adriana Batista contra a CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A, 

todos devidamente qualificados nos autos. Alega a parte autora que 

contratou junto à requerida um pacote de turismo (contrato n° 

2775-0000004578, reserva: 244170020, excursão: 5.21460.060201, tendo 

como destino a cidade de Fortaleza – 5 dias / 4 noites, com data da saída 

em 02/06/2019 e data do retorno 06/06/2019), no importe de R$ 2.790,70 

(dois mil, setecentos e noventa reais e setenta centavos), mas a requerida 

não conseguiu cumprir com sua parte do contrato, sugerindo à autora que 

alterasse a data da viagem. Por essas razões, ajuizou o presente, 

requerendo a condenação do requerido ao pagamento de danos morais. A 

exordial veio instruída com diversos documentos. A inicial foi recebida ao 

Id. 22009345, sendo designada audiência de conciliação. Contestação 

apresentada ao Id. 26594279, fazendo esclarecimentos em relação à 

Avianca e a Anac, arguindo ilegitimidade passiva e, no mérito, pugnou pela 

improcedência da demanda. Tentada conciliação esta restou infrutífera (Id. 

26717489). Impugnação à contestação (Id. 27321552). É o breve relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, se faz imperioso tecer comentários 

acerca do ônus da prova, já que a demanda trata de relação consumerista 

e por regra o consumidor é considerado parte vulnerável na relação de 

consumo. A vulnerabilidade do consumidor é presumida por lei, pois, 

notadamente, o CDC considera, como regra, que o fornecedor é quem 

detém com superioridade todos os poderes e conhecimentos, nas 

relações de consumo quanto ao âmbito econômico, informacional, técnico, 

jurídico ou científico se comparado ao consumidor. Com efeito, deve-se 

alertar que a hipossuficiência não se confunde com a vulnerabilidade, pois 

se apresentará exclusivamente no campo processual devendo ser 

observada caso a caso, já que se trata de presunção relativa, então, 

sempre precisará ser comprovada no caso concreto diante do juiz. Como 

já mencionado, os consumidores são presumidos partes vulneráveis nas 

relações consumeristas e por tal lógica, possuem maior dificuldade 

probatória, especialmente quando for necessária uma modalidade de 

produção de prova que requeira da parte certo poder econômico ou 

técnico, podendo aplicar ao caso concreto o que denomina a doutrina e 

jurisprudência pátrias como, respectivamente, vulnerabilidade técnica e 

econômica, portanto, é parte hipossuficiente quanto a produção de prova. 

No caso em apreço, é indiscutível que o ônus da prova pertence à parte 

requerida, tendo em vista que se qualifica como fornecedora, nos termos 

do art. 3º do CDC. Pois bem, na mesma linha o caso em apreço faz alusão 

ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação de 

fornecedor e consumidor. Portanto, aplica-se o disposto em tal diploma 

legal. Porquanto, passo neste momento à análise da preliminar ventilada. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA Sem delongas, não assiste razão da parte autora 

neste argumento, haja vista que ela é uma prestadora de serviços e se 

submete aos riscos quando oferta seus serviços. Aliás, ela responde 

solidariamente por estar na cadeia de fornecimento, assim, não há como 

afastar sua legitimidade para compor o polo passivo da demanda. Neste 

sentido, o TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL 

C/C DANOS MORAIS – AGÊNCIA DE VIAGENS – LEGITIMIDADE PASSIVA 

CONFIGURADA – RELAÇÃO DE CONSUMO DEMONSTRADA – 

CASAMENTO NO EXTERIOR – COMPRA DE TICKETS PARA 

COMEMORAÇÃO DO ENLACE EM CASA NOTURNA – IMPEDIMENTO DE 

ACESSO – FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO 

CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE 

ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “A 

operadora de viagens e a agência de turismo respondem pelas falhas no 

planejamento, organização e execução dos serviços a que se obrigaram 

perante o consumidor que adquire pacote turístico . Tratando-se de 

relação de consumo, todos os membros da cadeia de fornecimento 

respondem solidariamente perante o consumidor.” (TJ-MG, 

4940997-81.2004.8.13.0024, Relator WAGNER WILSON, j. em 25.11.2009, 

DJ 05.02.2010) (...) (N.U 1000357-38.2018.8.11.0005, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 

10/07/2019)”. Diante disso, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva 

da requerida. DO MÉRITO Já quanto ao mérito da demanda, insta repisar 

que a requerida está na cadeia de fornecimento e se comprometeu por 

contrato a prestar o serviço consistente no pacote de viagens à autora, 

contudo, não cumpriu adequadamente com este contrato. Desse modo, 

fica visível que houve uma má-prestação dos seus serviços, razão pela 

qual gerou motivações que garantem a requerente o direito de ser 

indenizada pelos danos sofridos. Destarte, a atividade da requerida possui 

um risco inerente e ela deve assumi-lo quando ocorrer uma situação como 

esta, mesmo que isto signifique prejuízos para si. A propósito, o ato lesivo 

narrado é de dano in re ipsa, ou seja, independe de comprovação de dano 

para gerar o dever de indenização. Nessa toada, o TJMT: “RECURSOS DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRIMEIRO 

APELO – PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – 

AUSÊNCIA DAS EXCLUDENTES DO ART. 14 DO CDC – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO 

A TÍTULO DE DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AOS 

PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – 1º APELO 

DESPROVIDO - SEGUNDO APELO – NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO 

NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – INTIMAÇÃO PARA 

RECOLHIMENTO EM DOBRO – PAGAMENTO NA FORMA SIMPLES – 

DESERÇÃO – 2º APELO NÃO CONHECIDO. A agência de turismo que 

comercializa pacotes de viagens responde solidariamente com a 

companhia aérea pelos defeitos na prestação do serviço - Precedentes do 

Superior Tribunal de Justiça - Inteligência dos arts. 7º, parágrafo único, 13, 

parágrafo único, 14, 25, § 1º, e 34 do CDC. A responsabilidade dos 

fornecedores é objetiva em relação ao consumidor e independe da 

perquirição sobre a culpa existente entre eles. Se um dos fornecedores 

elegeu mal o seu parceiro isso não afasta a sua responsabilidade solidária 

em relação ao dano suportado pelo consumidor. (...) (N.U 

0000317-08.2013.8.11.0051, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 
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SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, 

Publicado no DJE 29/09/2017)”. Ademais, já aproveitando o teor do 

acórdão acima, vislumbro que a justificativa da parte requerida de que a 

Avianca não pode mais operar em território nacional não deve prosperar, 

pois, como já foi dito este é um risco dos serviços que a parte requerida 

se presta a oferecer e não pode repassa-los a seus clientes. Enfim, ficou 

cristalizado o dano sofrido pela parte requerente e nesse ponto, mister se 

faz abrir um tópico atinente aos critérios para se aferir o “quantum” 

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

indenização por dano moral, como já visto, objetiva compensar a mácula 

sofrida e tem caráter de sanção ao causador do dano, devendo ser 

levada em consideração, principalmente, a situação financeira do ofensor, 

de modo que a indenização sirva para desestimular a prática do ato 

danoso. De nada adianta, portanto, da indenização em patamar 

exorbitante, ou, de outra forma, em valor irrisório, ato que, longe de punir, 

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

parte demandada arcar com os danos decorrentes de seus atos, pagando 

indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

quantia que entendo compatível com os transtornos causados a parte 

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

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

parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a 

título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, 

pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescida de 

juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 2) 

CONDENO o requerido ao pagamento das despesas, custas e honorários 

advocatícios, ARBITRADOS esses em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC/2015. Em 

consequência, DECLARO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

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

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002454-68.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADAO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO OAB - MT21536-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIR LEITE SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002454-68.2019.8.11.0007. 

EXEQUENTE: ATACADAO S.A. EXECUTADO: NADIR LEITE SOARES 

Vistos. Trata-se de execução de título extrajudicial com pedido de tutela de 

urgência liminar de arresto proposta por Atacadão S/A contra Nadir Leite 

Soares – ME e Nadir Leite Soares, ambos qualificados nos autos. Com a 

inicial acompanhou os documentos ali anexados. Recebida a inicial (Id. 

21106276), o pedido liminar foi indeferido, bem como determinada a 

citação da parte executada. Certidão negativa de citação (Id. 21496413). 

Seguindo, no Id. 27335327, a parte exequente informou que realizou 

acordo com executada, pugnando por sua homologação e consequente 

suspensão da execução. É o relato do necessário. Fundamento. Decido 

Requer a parte exequente a homologação da manifestação de vontade 

entre as partes observada no acordo juntado no Id. 27335327. Embora a 

parte executada tenha assinado o referido acordo, noto que esta não está 

assistida por Advogado(a) assim como não foi devidamente citada no 

feito, razão pela o pedido de extinção por homologação não merece 

prosperar, haja vista que em tal situação o instituto processual correto a 

ser aplicado é a extinção pela perda de interesse de agir da parte autora. 

Nessa linha, assim entende a jurisprudência: “Ementa: ACORDO 

CELEBRADO PELAS PARTES ANTES DA CITAÇÃO. SUSPENSÃO DA 

EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO 

NÃO PROVIDO. 1. A assinatura, pelo devedor, de instrumento de acordo, 

antes mesmo da citação, não configura hipótese de comparecimento 

espontâneo nos autos, de modo que a realização de acordo extrajudicial, 

informada nos autos, implica na perda do interesse de agir do credor. 2. É 

descabida a suspensão do processo de execução, nos termos do art. 922 

, do CPC , enquanto não perfectibilizada a angularização processual com a 

citação. Precedentes do TJDFT. 3. Apelação não provida. Encontrado em: 

Apelação não provida. 4ª TURMA CÍVEL Publicado no DJE : 18/09/2017 . 

P á g . :  2 0 7 / 2 1 7  -  1 8 / 9 / 2 0 1 7  2 0 1 5 0 1 1 0 9 7 6 7 1 6  D F 

0028991-89.2015.8.07.0001 (TJ-DF) ARNOLDO CAMANHO” “Ementa: 

ACORDO ENTRE AS PARTES FORMALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO 

ANTES DA CITAÇÃO. EXECUTADO NÃO REPRESENTADO POR 

ADVOGADO NO TERMO DE AJUSTE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO 

NÃO CONFIGURADO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Apelação contra 

sentença que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, 

declarou extinto o feito (art. 485, IV, CPC), sob o fundamento de que a 

celebração de acordo entre as partes, antes da citação do devedor, 

enseja a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo. 2. Não trata a hipótese de acordo 

extrajudicial levado à homologação antes da citação da parte, mas sim de 

proposta formalizada pelos devedores, e aceita pelo exequente, nos 

próprios autos da execução. Todavia, embora assim seja, no caso, a 

assinatura do acordo pelo executado, sem encontrar-se devidamente 

representado por advogado, não supre a citação uma vez que não se 

evidencia a sua ciência inequívoca acerca da demanda contra si ajuizada, 

configurando óbice à homologação do acordo e à suspensão do 

processo, nos termos do art. 922 do NCPC. 3. Apelação conhecida e 

desprovida. Encontrado em: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME. 2ª Turma 

Cível Publicado no DJE : 27/11/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada. - 

27/11/2018 07033964220188070001 DF 0703396-42.2018.8.07.0001 

(TJ-DF) CESAR LOYOLA” Assim, pelo entendimento exposto, se conclui 

que a assinatura da requerida no termo de acordo não constitui 

comparecimento espontâneo nos autos, razão pela qual não se trata de 

homologação de acordo, mas sim de extinção pela perda do interesse de 

agir da parte autora. DISPOSITIVO Ante o exposto, tendo em vista a 

ausência de interesse processual da parte autora JULGO EXTINTO o 

presente feito proposto por Atacadão S/A contra Nadir Leite Soares – ME 

e Nadir Leite Soares SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil de 2015. Custas pela 

parte exequente. Após o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003853-69.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO APARECIDA NOIA DIAMENTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003853-69.2018.8.11.0007. AUTOR(A): 

CONCEICAO APARECIDA NOIA DIAMENTE REU: COOPERATIVA 

AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO Vistos. 

Trata-se de ação de usucapião proposta por Conceição Aparecida Noia 

Diamante em face da Cooperativa Agrícola de Cotia – Cooperativa central 

em liquidação, objetivando usucapir o imóvel descrito na inicial, pelos 

motivos ali descritos. A inicial veio instruída com diversos documentos. 

Recebida à inicial ao Id. 18228796, determinou-se a citação do requerido, 

e, a notificação dos interessados, bem como foi deferida à gratuidade da 

Justiça. Os confinantes foram citados (Id. 19079646). Foi apresentada 

contestação ao Id. 19487782, pugnando pela concessão das benesses da 

Justiça Gratuita e, no mérito, não se opôs ao pedido principal. O Estado de 

Mato Grosso informou não possuir interesse na causa (Id. 19605776). Foi 

proferida decisão saneadora (Id. 19621032). O Município de Carlinda-MT 

informou desinteresse na lide (Id. 20059521). A União manifestou-se pelo 

desinteresse no feito (Id. 21338989). Aportou-se ata de audiência de 

instrução e julgamento (Id. 22721922). Instado a se manifestar, o Ministério 

Público pugnou pelo prosseguimento do feito independente de sua 

intervenção (Id. 16155846). Em despacho de Id. 22722748 o julgamento foi 

convertido em diligência para oportunizar o Ministério Público a se 

manifestar, tendo ele se pronunciado ao Id. 25149323. Vieram-me os 

autos conclusos. É a síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Inicialmente, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita em favor do 
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requerido, vez que comprovou satisfatoriamente não possuir condições 

de arcar com as custas e despesas judiciais. Ademais, veja-se que a 

parte autora lança mão do instituto da usucapião para assegurar o domínio 

sobre o imóvel situado no loteamento Embrião Urbano Carlinda, no 

Município de Carlinda-MT, com a área de 360m², Lote n° 20, quadra RS-10, 

descrito na matrícula nº 1.403, livro 2-G, do CRI da Comarca de Alta 

Floresta-MT. Verifica-se que, o imóvel em questão fora vendido pela 

requerida, no entanto, em decorrência da não confecção da escritura de 

compra e venda a propriedade não teve seu registro alterado. Não 

obstante, a o imóvel foi objeto de outro contrato de compra e venda, tendo 

como comprador a parte autora no ano de 2001. Invoca em seu favor o 

instituto da Usucapião Extraordinária capaz de consolidar a propriedade 

em nome dos possuidores. Trata-se de espécie regulada pelo artigo 1.238 

do Código Civil, que preceitua in verbis: “Aquele que, por quinze anos, sem 

interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a 

propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao 

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

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

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

possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele 

realizado obras ou serviços de caráter produtivo (parágrafo único do art. 

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

regida pelo artigo 1.238 do Código Civil, tem como pressupostos a 

existência de posse mansa, pacífica, ininterrupta, animus domini, e prazo 

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

assunto segue a jurisprudência: “EMENTA: AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA. LAPSO 

TEMPORAL. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. 

ARTIGO 333, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTELIGÊNCIA DO ART. 

1.238, § ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. ACESSIO POSSESSIONIS - 

REQUISITOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. Para o 

acolhimento da usucapião exige-se, apenas, o exercício da posse mansa 

e pacífica, com ânimo de dono, de forma contínua, pelo período previsto 

em lei. É do autor, porém, o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu 

direito, de conformidade com o disposto artigo 333, inciso I, do Código 

Processo Civil. Comprovados os requisitos ensejadores à usucapião 

extraordinária, bem como a posse exclusiva e os demais requisitos legais, 

a procedência do pedido é medida que se impõe, conforme disposto no 

art. 1.238, § único, do Código Civil. É permitida a posse para fins de 

usucapião exercida por condômino/herdeiro de forma exclusiva sobre a 

coisa certa.” (TJMG - Apelação Cível 1.0145.12.025876-2/001, Relator(a): 

Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

13/11/2014, publicação da súmula em 21/11/2014)”. “APELAÇÃO CÍVEL 

USUCAPIÃO DE BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA. Requisitos para a aquisição da propriedade 

implementados, no caso concreto, visto que, comprovada a posse mansa, 

pacífica, ininterrupta e com animus domini alegada. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. “(Apelação Cível Nº 70060472909, Décima Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, 

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

EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL URBANO – REQUISITOS PREENCHIDOS – 

ARTIGO 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso, os 

possuidores estabeleceram no imóvel a sua moradia habitual e provaram 

sua posse pacífica e ininterrupta sobre a área usucapienda há mais de 10 

anos, exercida com animus domini. Demonstrada a presença dos 

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

prescrição aquisitiva é de ser reconhecida a usucapião extraordinária.” 

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

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

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

autora possui o animus domini, é mansa e pacífica, é justa e não é violenta 

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

e, o mais importante, levando-se em conta a disposição do art. 1.243 do 

CC/02 a parte autora computa para o cálculo da prescrição aquisitiva o 

período em que os outros compradores mantiveram-se na área. Nesse 

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

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

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

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

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE 

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

Outrossim, a prova documental revela como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora. 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 autora por meio da prescrição aquisitiva, 

usucapião. Ademais, os adquirentes não providenciaram o registro da 

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

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

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

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

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

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

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

parte autora, A AQUISIÇÃO DA PRORPIEDADE POR USUCAPIÃO do imóvel 

situado no loteamento Residencial Carlinda, no Município de Carlinda-MT, 

com a área de 360m², Lote n° 20, quadra RS-10, descrito na matrícula nº 

1.403, livro 2-G, do CRI da Comarca de Alta Floresta-MT. Essa sentença 

servirá de título para matrícula, oportunamente, no Cartório de Registro de 

Imóveis dessa Comarca. CONDENO a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que, com base no artigo 

85, § 2° do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa. Todavia, diante do deferimento das benesses da Justiça Gratuita, 

SUSPENDO a exigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais. Por 

fim, DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

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

EXPEÇA-SE mandado de averbação ao CRI local, fazendo-se acompanhar 

de cópia da presente sentença (artigo 1.238 do Código Civil), fazendo-se 

acompanhar da certidão de trânsito em julgado da sentença e as demais 

peças que se fizerem necessárias por exigência legal; Após o trânsito em 

julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o presente, mediante as 

baixas e cautelas de praxe, observando-se às normas da CNGC-MT. 

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

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003252-97.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ROHLING (AUTOR(A))

VERONICA ROHLING (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003252-97.2017.8.11.0007. AUTOR(A): BRUNO 

ROHLING, VERONICA ROHLING REU: COOPERATIVA AGRICOLA DE 

COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO Vistos. Trata-se de 

ação de usucapião proposta por Bruno Rohling e Verônica Rohling em 

face da Cooperativa Agrícola de Cotia – Cooperativa central em liquidação, 

objetivando usucapir o imóvel descrito na inicial, pelos motivos ali 

descritos. A inicial veio instruída com diversos documentos. Recebida à 

inicial ao Id. 11089983, determinou-se a citação do requerido, e, a 

notificação dos interessados, bem como foi deferida à gratuidade da 

Justiça. O Município de Carlinda-MT informou desinteresse na lide (Id. 

11223261). O Estado de Mato Grosso informou não possuir interesse na 

causa (Id. 11497618). Foi apresentada contestação ao Id. 11775705, 

pugnando pela concessão das benesses da Justiça Gratuita e 

reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário, no mérito, não se 

opôs ao pedido principal. Houve impugnação à contestação (Id. 

11946863). Aportou-se certidão ao Id. 19376688. Foi proferida decisão 

saneadora (Id. 19636412). Juntou-se ata de audiência de instrução e 

julgamento (Id. 22725356). Instado a se manifestar, o Ministério Público 

pugnou pelo prosseguimento do feito independente de sua intervenção (Id. 

26073182). Vieram-me os autos conclusos. É a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, veja-se que a parte autora lança 

mão do instituto da usucapião para assegurar o domínio sobre o imóvel 

situado no loteamento Embrião Urbano Carlinda, no Município de 

Carlinda-MT, com a área de 360,00m², Lote n° 03, quadra R-29, descrito na 

matrícula nº 1.403, livro 2-G, do CRI da Comarca de Alta Floresta-MT. 
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Verifica-se que, o imóvel em questão fora vendido pela requerida, no 

entanto, em decorrência da não confecção da escritura de compra e 

venda a propriedade não teve seu registro alterado. Não obstante, a o 

imóvel foi vendido a outras pessoas, até que no ano de 1998, também por 

contrato de compra e venda, a propriedade foi adquirida pela parte autora. 

Invoca em seu favor o instituto da Usucapião Extraordinária capaz de 

consolidar a propriedade em nome dos possuidores. Trata-se de espécie 

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

que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu 

um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e 

boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual 

servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis”. 

Registre-se que o prazo estabelecido no artigo em comento é reduzido 

para 10 (dez) anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua 

moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo 

(parágrafo único do art. 1.238 do CC). Nesse viés, é de concluir que a 

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

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

animus domini, e prazo de 15 (quinze) anos, não exigindo justo título e 

boa-fé. A respeito do assunto segue a jurisprudência: “EMENTA: AÇÃO 

DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA E 

ININTERRUPTA. LAPSO TEMPORAL. ÔNUS DA PROVA. FATOS 

CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ARTIGO 333, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

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

ACESSIO POSSESSIONIS - REQUISITOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 

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

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

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

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

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

ensejadores à usucapião extraordinária, bem como a posse exclusiva e 

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

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

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

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

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

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

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

DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Requisitos para a aquisição da 

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

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

APELAÇÃO DESPROVIDA. “(Apelação Cível Nº 70060472909, Décima 

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

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

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL URBANO – REQUISITOS 

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

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso, 

os possuidores estabeleceram no imóvel a sua moradia habitual e 

provaram sua posse pacífica e ininterrupta sobre a área usucapienda há 

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

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

prescrição aquisitiva é de ser reconhecida a usucapião extraordinária.” 

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

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

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

autora possui o animus domini, é mansa e pacífica, é justa e não é violenta 

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

e, o mais importante, levando-se em conta a disposição do art. 1.243 do 

CC/02 a parte autora computa para o cálculo da prescrição aquisitiva o 

período em que os outros compradores mantiveram-se na área. Nesse 

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

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

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

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

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE 

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

Outrossim, a prova documental revela como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora. 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 da prescrição aquisitiva, 

usucapião. Ademais, os adquirentes não providenciaram o registro da 

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

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

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

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

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

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

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

parte autora A AQUISIÇÃO DA PRORPIEDADE POR USUCAPIÃO do imóvel 

situado no lote 22, Quadra R-20, loteamento Embrião Urbano Carlinda, no 

Município de Carlinda-MT, com a área de 360,00m², Lote n° 03, quadra 

R-29, descrito na matrícula nº 1.403, livro 2-G, do CRI da Comarca de Alta 

Floresta-MT. Essa sentença servirá de título para matrícula, 

oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis dessa Comarca. 

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que, com base no artigo 85, § 2° do CPC, fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia, diante do 

deferimento das benesses da Justiça Gratuita, SUSPENDO a exigibilidade 

da cobrança das verbas sucumbenciais. Por fim, DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, 

do CPC/2015. Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado de 

averbação ao CRI local, fazendo-se acompanhar de cópia da presente 

sentença (artigo 1.238 do Código Civil), fazendo-se acompanhar da 

certidão de trânsito em julgado da sentença e as demais peças que se 

fizerem necessárias por exigência legal; Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas 

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

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

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000767-27.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE JULIANO PERES PERES OAB - MT16889-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI CASARIN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL QUINTELLA OAB - MT9563-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

NEUZA SOARES PEGO DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

ANDRE LUIZ PACHI (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000767-27.2017.8.11.0007. AUTOR(A): ROSELI 

RODRIGUES DE SOUZA REU: VALDECI CASARIN Vistos. Trata-se de ação 

de indenização de danos morais proposta por Roseli Rodrigues de Souza 

contra Valdecir Casarin, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Alega a autora que no dia 24/04/2016, por volta das 22h00min estava 

conduzindo sua motocicleta na perimetral Deputado Federal Rogério Silva, 

no sentido MT-208, sendo que, nas proximidades da rua H, o requerido 

que dirigia uma camioneta, ao efetuar a conversão à esquerda sem 

sinalização a colheu, deixando-a extremamente ferida ao chão da via. 

Aduz que em decorrência do acidente, teve fraturas na fibia e tíbia da 

perna esquerda, tendo que se submeter a procedimento cirúrgico de 

emergência, junto ao Hospital Regional de Alta Floresta-MT, local em que 

contraiu a gripe H1N1, acarretando em contratempos para o devido 

tratamento da autora, sendo que ela teve que ser transferida ao Hospital e 

Maternidade Santa Rita, onde passou por intervenção cirúrgica. 

Argumenta que houve pioras em seu quadro clínico em virtude da gripe 

H1N1, mazela que por sua vez foi responsável por um derrame pleural, 

fazendo com que a requerente se submetesse a exames de controle de 

sua saúde, até sua efetiva cura. Afirma ainda, que os ferimentos 

decorridos do acidente deixaram sequelas na autora, diminuindo sua 

capacidade laborativa, a deixando incapacitada até mesmo para atividades 

cotidianas. Assevera, por fim, que o requerido jamais teve interesses em 

obter alguma informação sob as condições de saúde da requerente, não a 

ofertando qualquer amparo, deixando a mesma a própria sorte. Com a 

inicial, vieram diversos documentos. Recebida a exordial, foram deferidos 

os benefícios da Justiça Gratuita e determinada a citação do requerido (Id. 

7999031). Tentada a conciliação, esta foi infrutífera (Id. 9688552). 

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação ao Id. 9963748, 
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rebatendo as alegações constantes a inicial e ofereceu reconvenção, 

pleiteando pelo ressarcimento decorrente de danos materiais. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação e contraminuta a 

reconvenção (Id. 10329834). Intimadas para se manifestarem quanto às 

provas que ainda pretendiam produzir, a parte requerida pugnou pela 

prova testemunhal (Id. 13754974) e a autora, além da prova testemunhal, 

requereu que fosse realizada perícia médica (Id. 13779134). Foi proferida 

decisão saneadora (Id. 14182527), sendo deferida a produção de prova 

pericial, determinando-se a intimação das partes para ciência da decisão, 

bem como apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico. A 

parte autora juntou aos autos os quesitos ao Id. 14695828 e a parte 

requerida ao Id. 14715920. A médica perita se manifestou ao Id. 15614718, 

informando a necessidade de redesignar o ato para oportunizar o 

assistente técnico do requerido de acompanhar a perícia médica. 

Aportou-se manifestação da parte autora (Id. 15710533). O requerido se 

pronunciou ao Id. 16654392, noticiando que mesmo com a redesignação 

da perícia o médico assistente não pode acompanhar o ato, em virtude de 

compromisso urgente. Acostou-se laudo pericial (Id. 17456481). A parte 

requerida pugnou por reanálise da certidão de intempestividade dos 

requisitos e, posteriormente, intimação da médica perita para responder 

aos quesitos (Id. 18102609). Em decisão de Id. 18144620 foi determinada 

a complementação do laudo. Houve a complementação do laudo (Id. 

24410868). A parte requerida impugnou ao laudo (Id. 2565596). 

Certificou-se o decurso do prazo para manifestação da parte autora (Id. 

25873931). Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, cumpre dizer que o presente caso 

comporta o julgamento antecipado da lide, eis que não há necessidade de 

dilação probatória (art. 355, inciso I, do CPC/15). A controvérsia nos autos 

decorre da suposta conduta ilícita perpetrada pelo requerido então 

condutor do veículo que atingiu a requerente na Avenida Perimetral 

Federal Rogério da Silva na data de 22 de abril de 2016, tendo lhe causado 

diversos ferimentos, tendo que se submeter à intervenção cirúrgica, além 

de alegar ter contraído o vírus H1N1 durante o período que permaneceu no 

estabelecimento hospitalar. Em análise aos documentos coligidos aos 

autos, denota-se que houve um acidente automobilístico envolvendo a 

autora e o requerido, consoante Boletim de Ocorrências de Id. 4480177. 

Ainda é salutar ressalvar que o Boletim de Ocorrência possui enorme 

peso no cenário probatório, possuindo presunção relativa de veracidade. 

Dessa feita, aportaram-se laudos/relatórios médicos, demonstrando que 

as lesões são compatíveis com um acidente de trânsito e nem mesmo as 

partes divergem quanto ao sinistro em termos de ocorrência, mas sim, 

opõem-se aos atos que desencadearam o acidente. Dessarte, para a 

resolução da lide, necessário se faz verificar a responsabilidade do 

requerido de modo a certificar-se se este concorreu ou não para o 

acontecimento do evento danoso narrado na demanda. Prosseguindo, o 

art. 186 do Código Civil disciplina que são pressupostos da 

responsabilidade civil subjetiva: (a) a conduta culposa do agente 

(caracterizada pela ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia); 

(b) nexo causal; e, por fim, (c) dano (caracterizado pelos atos violação de 

direitos ou causar danos). Mas antes de analisar esses pontos, é 

imperativo fazer uma ressalva. Em decisão anterior foi indeferida a 

produção de prova testemunhal e isso porque ela não se demonstrou 

efetiva para o desenrolar do feito. De mais a mais, em caso de 

indeferimento, não haveriam testemunhas, uma vez que a única menção à 

terceiro é de um motorista de caminhão, do qual não se sabe nem a 

identidade. Além disso, não seria interessante a oitiva dos litigantes, dado 

que nessa situação apenas poderia ser realizada uma valoração entre as 

versões, portanto, seria uma palavra contra a outra. Destarte, os fatos 

narrados já estão nos autos, sendo os relatos acompanhados com a 

petição inicial e contestação. Assim, tendo em vista que a demanda versa 

sobre responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, passo a apreciar os 

quesitos para a configuração do dever de indenizar de forma 

individualizada. DA CONDUTA (IMPRUDÊNCIA) Há que verificar se houve 

ou não atuação culposa do condutor do veículo para a concorrência do 

evento danoso. Nesse sentido, da análise dos documentos nos autos, se 

denota que o requerido não teve culpa no sinistro. Pois bem. Do contexto 

dos autos, denota-se que todos os atos envoltos ao sinistro não 

demonstram que o requerido não causou o acidente, seja por conduta, 

comissiva, omissiva, dolosa ou culposa. Aliás, em nenhum momento 

argui-se outro fundamento senão o de conduta culposa. Nesse sentido, 

legislação civil prevê 03 (três) circunstâncias em que há uma conduta 

culposa, sendo elas: imprudência; imperícia e; negligência. Nos fatos 

narrados a maior adequação seria como imprudência, vez que o requerido 

era à época do sinistro habilitado, portanto, não há que se falar em 

imperícia e, também não se verifica que ele deixou de fazer algo que 

deveria, afastando, assim, o instituto da negligência. Salienta-se que a 

imprudência esta atrelada a agir sem tomar todos os cuidados 

necessários, colocando as pessoas em risco, sendo este o argumento 

usado pela parte autora. Entretanto, não se vê que houve uma 

imprudência por parte do requerido, que, como tudo indica, respeitou as 

leis de trânsito e não concorreu para o sinistro. Friso que não restou claro 

que o requerido tenha sido imprudente, mas também, não significa que a 

requerente estava errada. O ponto em questão, é que as provas 

colecionadas nos autos não são capazes de comprovar nem uma nem 

outra versão dos fatos. Nesse sentido, o ônus probatório pertence à parte 

autora, em decorrência do que dispõe o art. 373, inciso I, do CPC/15 que, 

resumidamente, consigna que o autor deve comprovar o fato constitutivo 

de direito. A propósito, a jurisprudência assim se posiciona: “APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. ATROPELAMENTO. CULPA. ÔNUS DA PROVA. Incumbia 

à parte autora, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC/2015, comprovar o 

fato constitutivo do seu direito. No entanto, do conjunto probatório não se 

pode concluir pela responsabilidade da parte ré, razão pela qual deve ser 

mantida a sentença de improcedência. (...) Apelação desprovida. 

(Apelação Cível, Nº 70081907719, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 

18-07-2019)”. E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA 

GRATUITA EM CONTRARRAZÕES – AUTORES QUE COMPROVARAM A 

HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – MÉRITO – ACIDENTE DE 

TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE VAN E MOTOCICLETA – CONVERSÃO 

INDEVIDA EM CRUZAMENTO COM INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL – 

CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE 

RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. (...) A efetivação de manobra de cruzamento de via urbana 

reclama, de conformidade com as regras de experiência comum e com as 

próprias formulações que estão impregnadas no Código de Trânsito, 

cuidado e cautela, somente podendo ser consumada quando o condutor 

se deparar com condições favoráveis para sua ultimação sem o risco de 

interceptar a trajetória dos automóveis que transitam na via transversa, 

principalmente se advém de via secundária e a via a ser transposta 

qualifica-se como preferencial (CTB, art. 44). Age com culpa, 

caracterizada pela negligência e imprudência, o condutor que, 

olvidando-se dos deveres que lhe são imputados pelo legislador de 

trânsito, tencionando consumar manobra de cruzamento de via 

preferencial, deixa a via secundária na qual transita e ingressa na via 

transversa preferencial sem atentar que nela vinha transitando outro 

automotor, culminando com sua intercepção e abalroamento, 

afastando-se, via de consequência, a responsabilidade civil do requerido. 

(...) (N.U 0014209-94.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)”. 

Nesse contexto, os danos experimentados pela autora decorreram de ato 

perpetrado pelo requerido, que, por imprudência, realizou uma conversão 

sem prestar a devida cautela. Aliás, não é possível presumir que o 

requerido tenha realizado uma manobra imprudente, sendo necessária a 

comprovação disso, oque não foi feito. Em virtude disso, entendo que a 

ação principal deve ser julgada pela improcedência, haja vista que a parte 

autora não se desincumbiu de seu ônus probatório. Assim, todo e 

qualquer pedido de indenização deve ser afastado Insta mencionar que 

uma vez que não foi comprovada culpa do requerido, não há que analisar 

os demais critérios que configurariam o dever de indenizar, eis que são 

requisitos cumulativos e se um deles não for preenchido é dispensável a 

apreciação dos demais. Considerando que já foi feita à análise meritória da 

ação principal, passo agora a apreciar a reconvenção. DA 

RECONVENÇÃO Da mesma forma que a ação principal, incumbia ao 

reconvinte comprovar nos autos que a reconvinda agiu de forma 

imprudente para, só assim, discutir eventual dever de indenizar e essa de 

qualquer natureza. Nesse sentido, como consignado acima, nenhuma das 

partes foram capazes de comprovar suas versões, dado que o conjunto 

probatório é extremamente frágil. Porquanto, não havendo comprovação 

de ato ilícito é impossível discutir o dever de indenização. Nesta toada, o 
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TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

RECONVENÇÃO. ABALROAMENTO LATERAL. CHOQUE ENTRE 

MOTOCICLETA E VEÍCULO. ÓBITO DO MOTOCICLISTA. PROVA 

INSUFICIENTE A DEMONSTRAR A DINÂMICA DO EVENTO E APONTAR O 

VERDADEIRO CULPADO PELO ACIDENTE. AÇÃO E RECONVENÇÃO 

IMPROCEDENTES. Impõe-se o decreto de improcedência tanto da ação 

quanto da reconvenção, pois as partes não se desincumbiram do ônus 

que lhe é atribuído pelo art. 373, I, do CPC, não sendo possível extrair, da 

parca prova produzida, quem foi o culpado pelo acidente. APELO 

PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70078493749, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em: 25-10-2018)”. Por esta linha de raciocínio, a 

reconvenção também deve ser julgada improcedente, tendo em vista que o 

reconvinte não conseguiu se desincumbir de seu ônus probatório, vez que 

as provas nos autos são insuficientes para chegar a qualquer conclusão 

sobre os fatos narrados. DISPOSITIVO Por todo o exposto e por tudo mais 

que nos autos consta, nos termos do art. 490 do CPC/15: 1) JULGO 

IMPROCEDENTE a ação principal, por não haverem provas suficientes para 

comprovar a culpa do requerido no acidente. 1.1) Em decorrência do 

princípio da sucumbência, CONDENO a autora ao pagamento das custas e 

despesas judiciais, bem como honorários sucumbenciais em favor do 

patrono do requerido, que FIXO em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado do pedido inicial, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC/15, todavia, 

SUSPENDO a exigibilidade da cobrança de tais verbas, uma vez que a 

requerente é beneficiária da Justiça Gratuita (art. 98, § 3º, do CPC/15). 2) 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reconvenção, por não haverem 

provas suficientes para comprovar a culpa da reconvinda/requerente no 

acidente. 2.1) Em virtude da sucumbência, CONDENO o 

reconvinte/requerido ao pagamento das custas e despesas judiciais, bem 

como honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte 

reconvinda/requerente, que FIXO em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado do pedido de reconvenção, com fulcro no art. 85, § 2º, do 

CPC/15. Via de consequência, DECLARO EXTINTO o feito, com 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15. Com 

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

as baixas e cautelas de praxe, observando-se às normas da CNGC-MT. 

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

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000398-67.2016.8.11.0007

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:

WELITON JUNIOR SANTOS PEREIRA (EXECUTADO)

 

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 20228854, no prazo de cinco (05) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003851-02.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. D. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B. C. D. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-O (ADVOGADO(A))

 

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 ré para manifestação acerca do pedido de 

desistência de ID 27422756, no prazo de cinco (05) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001668-24.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRAITER DO AMARAL PINTO (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 do Provimento nº 056/07, impulsiono 

os presentes autos com o fito de intimar os patronos das partes autora e 

requerida 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 metade do valor dos 

honorários periciais em referido prazo.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003115-81.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO DE SOUZA (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))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07, impulsiono 

os presentes autos com o fito de intimar os patronos das partes autora e 

requerida 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 metade do valor dos 

honorários periciais em referido prazo.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004525-77.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NATAL MOTA DOS SANTOS (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))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07, impulsiono 

os presentes autos com o fito de intimar os patronos das partes autora e 

requerida 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 metade do valor dos 

honorários periciais em referido prazo.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000069-84.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA DOS SANTOS COSTA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS CARDOSO OAB - MT17977/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE FRANCISCO COSTA (REQUERIDO)

KELI CRISTINA SABINO FRANCISCO (REQUERIDO)

CLEONICE GOMES COSTA (REQUERIDO)

CAIO FRANCISCO COSTA (REQUERIDO)

JOSE LUIZ COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS CARDOSO OAB - MT17977/O (ADVOGADO(A))

DAVI DE PAULA LEITE OAB - MT0021146A (ADVOGADO(A))
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Processo: 1000069-84.2018.8.11.0007 Nos termos do Provimento Nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos para intimar o(a) patrono da 

Inventariante acerca da certidão de id. 28994410, para manifestação nos 

termos da decisão de id. 23975085. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos Termos do 

Artigo 9.º da Lei Nº. 11.419/2006.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001161-63.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PEGO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

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

presente feito com a finalidade de intimar o Procurador do requerente 

acerca da perícia agendada para o dia 3/3/2020, às 13h30, com a médica 

Dra. Letícia Rosa de Andrade, devendo providenciar o comparecimento da 

parte autora NO ENDEREÇO DO FÓRUM, SALA BEM VIVER, nesta cidade, 

para a realização da perícia. Mariel Valéria Althmann Toni Gestora 

Judiciária assinado eletronicamente

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 57490 Nr: 2092-69.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viana & Fernandes e Viana Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Quatro Marcos Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Eliane Maria Almeida Teles Hammoud - 

OAB:9315-B/MT, Raissa Carolina de Oliveira Teles - OAB:23016/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Guilherme Júnior - 

OAB:MT/2.615, MARCELO LOMBARDI SANT ANNA - OAB:334360, 

MARCOS LOMBARDI SANT'ANNA - OAB:278.607/SP, Reinaldo Cesar 

Nagão Gregório - OAB:254.810-SP, Renato de Perboyre Bonilha - 

OAB:3844, Rogério Fernando Fachin - OAB:OAB/SP 213047, Rogerio 

Rodrigues Guilherme - OAB:6763-MT, Simone Pimentel de Lima - 

OAB:183759/SP

 Vistos, etc.

Tendo em vista que a parte requerida manifestou-se nos autos 

representada por novo causídico, conforme instrumento de mandato 

acostado à fl. 593, intime-a, por meio do advogado constituído, acerca da 

decisão proferida à fl. 563, referente à inicial do cumprimento de sentença 

manejada pela parte exequente.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 49171 Nr: 1327-35.2007.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Maria Helena dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Matchil Machado da 

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Expeça-se alvará de levantamento da quantia depositada a título de 

honorários advocatícios para a conta indicada à fl. 182.

Após, aguarde-se o depósito do crédito principal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 134740 Nr: 182-26.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmira Aparecida Ferreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Luiz do Amaral - 

OAB:MT 13120-A

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

 Vistos etc.

Expeça-se alvará de levantamento da quantia depositada a título de 

honorários advocatícios para a conta indicada à fl. 110.

Após, aguarde-se o depósito do crédito principal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109884 Nr: 5413-39.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Higor Gomes dos Santos

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

OAB:82.780 OAB/PR

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

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

 Nos termos da Legislação vigente e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da parte 

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da certidão que 

segue adiante: "Certifico que o valor atualizado, até esta data, do depósito 

da caução realizado às fls. 159/160 é de R$ 27.392,46, conforme relatório 

extraído do SisconDJ que segue adiante juntado."

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003003-15.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY ORIBES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003003-15.2018.8.11.0007 Vistos. Defiro os 

pedidos, e concedo o prazo de 05 (cinco) dias, para as partes 

apresentarem alegações finais por memoriais, bem como para a parte 

requerida realizar a juntada de instrumento de substabelecimento e carta 

de preposição. Após, certificado o decurso do prazo acima, conclusos os 

autos 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, 6 de fevereiro de 2020 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000443-32.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

D. C. M. G. D. O. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000443-32.2020.8.11.0007 Vistos. 1) Considerando 

o pedido de alimentos constante da petição inicial, considerando ainda 

que, conforme os fatos relatados pelo autor, a genitora é quem detém a 

guarda legal dos infantes e, por consequência, é a representante legal 

destes, constato, tanto a ilegitimidade do demandante em relação ao 
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referido pedido, quanto a impossibilidade de simples regularização do polo 

passivo da ação com a inclusão dos menores como autores. Assim, 

DEIXO de receber a ação de alimentos, podendo estes serem pleiteados 

em ação própria após eventual concessão da guarda pleiteada na 

presente ação. 2) Processe-se em SEGREDO DE JUSTIÇA nos termos do 

art. 189, II, do CPC. 3) DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que poderá 

ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. 4) 

Nos termos do art. 334, do Novo Código de Processo Civil, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 28.02.2020, às 12h00min, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - 

CEJUSC. 5) CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida no endereço indicado, 

para comparecimento à solenidade acompanhada de advogado ou 

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

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

que os fatos aduzidos na inicial e não impugnados serão presumidos 

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

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

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

ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, para o qual será aplicada 

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

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

conter apenas os dados necessários à audiência e NÃO DEVERÁ 

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

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

no §1º do art. 695, do CPC. 6) INTIME-SE a parte autora na pessoa de seu 

patrono, conforme expresso no artigo 334, §3, da Lei 13.105/15. 7) 

Postergo a análise do pedido de guarda provisória para após o aporte de 

prova técnica hábil a subsidiar a decisão a ser proferida por este Juízo de 

forma mais eficiente. Assim, NOTIFIQUEM-SE o Assistência Social e o 

Psicólogo credenciados junto ao TJ/MT, para que realizem estudo 

psicossocial envolvendo os genitores e o menor, encaminhando relatório 

conclusivo a este Juízo no prazo máximo de quinze (15) dias, tendo em 

vista a gravidade dos fatos narrados na petição inicial. 8) Outrossim, 

OFICIE-SE o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

de Alta Floresta – MT, localizado na Rua João Calvino, Setor B, em Alta 

Floresta – MT, CEP 78.580 -000, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

envie todos os documentos e relatórios referentes a oitiva dos menores 

em questão, do Autor e da Avó Materna ‘Maria Benedita’ quanto aos fatos 

narrados na presente ação, encaminhando-lhe a Secretaria de Vara, na 

oportunidade, cópia da exordial. 9) INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, carrear aos autos homologação judicial do 

acordo carreado sob o ID 28929102. 10) Com ou sem o aporte do 

determinado no item “9”, aguarde-se em Cartório o cumprimento das 

ordens constantes nos itens “7” e “8”. Após, façam-se os autos 

conclusos imediatamente. 11) CIÊNCIA ao Ministério Público. CUMPRA-SE 

com urgência, expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 6 de fevereiro 

de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000675-15.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR VIEIRA DE SANTANA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000675-15.2018.8.11.0007 Vistos. Encerrada a 

instrução processual permaneçam os autos 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, 6 de fevereiro de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005027-79.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI APARECIDO DOS SANTOS (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 28803721; II) intimar a Parte Autora para trazer 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: 1000214-72.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REU)

 

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

estes autos com o fito de intimar as Partes, na figura de seus Advogados, 

acerca da retificação da audiência conciliatória designada na Decisão de 

Id 28239558, a realizar-se no dia 06/04/2020, às 13h, no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005340-40.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERNANDES DE MORAES (REQUERIDO)

 

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

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade da resposta da 

Parte Requerida, sob Id 28828910; II) intimar a Parte Autora, na figura de 

seus Advogados, para pugnar o que entender pertinente, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002218-19.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO CALICCHIO SANTOS (EXECUTADO)

MAGIL REPRESENTACAO AGROPECUARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

HELDA LEAL DE ARUJO (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 

28863602, no prazo de 5 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 103405 Nr: 5128-80.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldenir Augusto Cecon - Me, Waldenir 

Augusto Cecon

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido da fl.79-v de consulta, via sistema INFOJUD, que será 

feita em gabinete, com o objetivo de obter as três últimas declarações de 
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imposto de renda do executado (CPF: 460.509.811-91 – CNPJ: 

36.949.105/0001-39).

Sobrevindo declarações de imposto de renda, o processo deverá tramitar 

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

sigilosos da executada, devendo a Secretaria promover as devidas 

retificações aos autos, inclusive, perante o Sistema Apolo.

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

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

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 10637 Nr: 208-49.2001.811.0007

 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): Ademir Gerônimo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 Vistos.

DEFIRO o pedido de consulta, via sistema INFOJUD, que será feita em 

gabinete, com o objetivo de obter as três últimas declarações de imposto 

de renda do executado (CPF:958.979.687-72).

Sobrevindo declarações de imposto de renda, o processo deverá tramitar 

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

sigilosos da executada, devendo a Secretaria promover as devidas 

retificações aos autos, inclusive, perante o Sistema Apolo.

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

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

Outrossim, INDEFIRO o pedido de bloqueio de eventuais veículos via 

sistema RENAJUD em nome do executado, pois compulsando os autos 

verifica-se que fora realizada a busca junto ao sistema RENAJUD, o qual 

houve a inclusão de restrição de transferência (fl. 150), do veículo em 

nome do executado.

Ás providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 90523 Nr: 4880-85.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13245-A/MT, Paulo Roberto Canhete 

Diniz - OAB:13239-A/MT

 Vistos.

Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença quanto à verba 

honorária promovido por Kleber Zinimar Geraldine Coutinho em face de Oi 

S/A, cujo processamento foi deferido à fl. 317.

Outrossim, houve a informação sobre o processamento do pedido de 

recuperação judicial e posterior aprovação do plano de recuperação, bem 

como a devedora impugnou o valor atualizado do débito indicado à fl. 480 

e indicou como correto o valor de R$ 3.380,47 (três mil, trezentos e oitenta 

reais com quarenta e sete), requerendo sua habilitação junto ao Juízo da 

Recuperação Judicial.

Dessa forma, à fl. 499 houve a análise e deferimento do pedido de fls. 

495/498.

Ainda, determinou-se que a parte credora postulasse sua HABILITAÇÃO 

no juízo da recuperação judicial, para fins de eventual concurso de 

preferência entre os créditos estabelecidos no art. 83, da Lei no 

11.101/2005.

Em consequência, houve a expedição de certidão de credito e sua retirada 

em Cartório pelo causídico (fl. 508).

Após, os autos vieram-me conclusos.

É o relatório. DECIDO.

Tendo em vista a universalidade do Juízo da Recuperação Judicial para a 

habilitação dos créditos individuais, visando o seu pagamento na forma do 

Plano já aprovado, impõe-se a extinção desse feito.

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

termos ARTIGO 487, III, b do CPC

Inexistentes verbas sucumbenciais nessa fase.

Intimem-se. Certificado o transito em julgado, ao arquivo, com as baixas 

pertinentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 105014 Nr: 204-89.2013.811.0007

 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): Eliseu Batista de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Feliciano de Barros 

Júnior - OAB:17500/PE, Laura Candida Dubourcq de Barros - 

OAB:7452/PE

 Vistos.

Considerando que a parte executada não impugnou o bloqueio dos 

valores, DEFIRO o levantamento do valor bloqueado (fl. 134).

Nesta data procedo a transferencia dos valores bloqueados para a conta 

judicial vinculada a estes autos. Expeça-se alvará em favor da parte 

autora na conta indicada à fl. 136.

Tendo em vista que a diligência não fora cumprida em sua totalidade, 

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

quanto ao prosseguimento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 108890 Nr: 4346-39.2013.811.0007

 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): DETRAN/MT - Departamento Estadual de 

Trânsito do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Soares de Amorim 

Silva - OAB:18239/MT, Guilherme Anibal Montenari - 

OAB:17.165/MT, Kamila Aparecida Rodrigues Corrêa do Espirito 

Santo - OAB:14.133-MT, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - 

OAB:5746/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença, proposta pela Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso, em face do DETRAN/MT, referente a cobrança 

de honorários advocatícios sucumbenciais.

A Executada intimada para realizar o pagamento do débito, esta o fez, 

conforme se extrai do extrato de fl.120.

Pois bem, a exequente pugnou pela expedição de alvará, com o fim de 

efetuar o levantamento do valor depositado nos autos (fl. 121).

É O RELATÓRIO

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a parte executada liquidou o débito (fl. 120), JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Independente do transito em julgado, proceda-se o necessário para a 

liberação dos valores para as conta indicadas à fl.121.

Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

na fase de cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 85, §7º do 

CPC.

Certificado o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 18308 Nr: 3233-36.2002.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Maria Lucia Ferreira Teixeira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Ferreira Teixeira - 
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OAB:3.662/MT

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

OAB:MT - 6279-A, Rafaella Noujaim de Sá - OAB:11.612-B

 Vistos.

Considerando a comprovação do pagamento e a vinculação para a conta 

judicial (fls. 158), 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, através da EXPEDIÇÃO de 

ALVARÁ, para a conta indicada à fl. 159 conforme o expresso poder de 

receber contido na procuração de fl. 34 e substabelecimentos de fls. 

32/33.

 Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM 

EVENTUAIS GRAVAMES, AS EXPENSAS DA PARTE EXECUTADA.

 Após, ARQUIVEM-SE os autos observadas às formalidades legais.

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

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 41617 Nr: 1896-70.2006.811.0007

 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: Maria Braulina de Souza, José Sebastião da Silva Neto, 

Maria José da Silva Souza, Nilton Sebastião da Silva, Isabel da Silva, 

Edson Thomaz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Sebastião da Silva Filho-Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN VANESSA MENDONÇA 

PAGLIARINI - OAB:MT 8400, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN VANESSA MENDONÇA 

PAGLIARINI - OAB:MT 8400

 Vistos.

Considerando-se que o feito encontra-se em sua fase final, bem como que 

todos os herdeiros residem longe desta Comarca e que a inventariante 

encontra-se na posse e administração dos bens que compõem o espólio, 

mantenho-a nesse encargo.

Dessa forma, determino que a inventariante cumpra a decisão de fls. 

714/715 e apresente as últimas declarações, indicando os valores 

atualizados dos bens que compõem o espólio e apresentando plano de 

partilha, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, intimem-se os herdeiros, na pessoa de seu patrono, para 

manifestação em igual prazo e conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 47952 Nr: 99-25.2007.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bambolim Com. Flores Perfumes Ltda, Lidia 

Teruel Martim Tizo, Lucia Maria Tizo de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Beatriz Correa da Costa 

S. Soares - OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECRETO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da presente 

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

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

processuais, sendo indevida a fixação de honorários sucumbenciais, eis 

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

julgado, REMETAM-SE OS AUTOS À EXEQUENTE PARA BAIXA 

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60985 Nr: 4985-33.2008.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Infonorte Equipamentos Eletronicos Ltda, 

Fabrícia Elizabeth Bitello Alho, Delaine Gomes Bocardi, Ducineia Gomes 

Bocardi Bitello

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...)REVOGO a decisão de fl. 115 e, por consequência, DEFIRO o 

pedido de fl. 120/121.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 (CPF: 

786.671.351-00; 557.473.101-00; 927.906.311-15; e CNPJ: 

01.054.096/0001-33), até o valor indicado pelo exequente à fl. (R$ 

142.271,50).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.: 69054 Nr: 2027-06.2010.811.0007

 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): Joaquim Ademir 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): JOAQUIM ADEMIR DA SILVA, Cpf: 

46066314149, Rg: 0616567-2, Filiação: Jacinta Maria da Silva, data de 

nascimento: 26/10/1968, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, casado(a), 

func. público - ministerio da saúde, Telefone 66.99213.5202. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 558,60 (Quinhentos e cinquenta e oito reais e 

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

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

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

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ)..

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, OSMAIR CARLOS 

ROSSETTO DE GOIS, digitei.

Alta Floresta, 06 de fevereiro de 2020

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

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 91658 Nr: 467-92.2011.811.0007
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Allison Akerley da Silva - 

OAB:8930/MT, Procurador do Município de Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Shiniti Shimada - 

OAB:13343/MS, Denner B. Mascarenhas Barbosa - OAB:OAB-MT 

6.835, Isabelle Barros Ossuna - OAB:14545/MS, Paulo Roberto 

Canhete Diniz - OAB:11235/MT

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Acórdão (fls. 464/467) 

quanto à verba honorária, o qual confirmou a Sentença de fls. 413/418. 

Dessa forma, a parte exequente indica o valor atualizado do débito como 

sendo R$ 1.492,75 (um mil, quatrocentos e noventa e dois reais com 

setenta e cinco centavos).

Deferido o processamento do pedido (fl. 475), houve a intimação da parte 

Executada (Brasil Telecom S/A), a qual manifestou-se às fls. 478/487 c/c 

cópias de fls. 488/659 e às fls. 622/625 c/c cópias de fls. 626/670. 

Pleiteou a habilitação do crédito sob cobrança junto à Ação de 

Recuperação Judicial (processo n. 0203711-65.2016.8.19.0001 – 7ª Vara 

Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro – RJ), eis que trata-se de 

crédito constituído anteriormente ao deferimento do processamento da 

recuperação judicial, ocorrida aos 20.06.2016. Ainda, pugnou pela 

liberação do depósito caução realizado à fl. 386 em seu favor.

À fl. 671, houve a análise e deferimento do pedido de fl. 487, com a 

homologação do valor devido ao exequente e a determinação de 

expedição de Alvará Judicial em favor do Juízo da Recuperação Judicial, 

bem como de certidão em favor do credor.

À fl. 683 houve a retirada da certidão de crédito pelo exequente.

Após, os autos vieram-me conclusos.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Tendo em vista a universalidade do Juízo da Recuperação Judicial para a 

habilitação dos créditos individuais, visando o seu pagamento na forma do 

Plano já aprovado, impõe-se a extinção desse feito.

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

termos ARTIGO 487, III, b do CPC

Inexistentes verbas sucumbenciais nessa fase.

Expeça-se o pertinente Alvará Judicial, conforme determinado à fl. 671v.

Intimem-se. Certificado o transito em julgado, ao arquivo, com as baixas 

pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113412 Nr: 1946-18.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helene Elias Bassil Ayoub (Myrian Ayoub 

Danielides Decorações), Helene Elias Bassil Ayoub, George Danielides, 

Myrian Hanna Ayoub Danielides

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

Advogados, para manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão ao teor do Art. 921, III, 

§§ 1º e 2º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 134679 Nr: 146-81.2016.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanildo Faustino dos Santos, Maria das Dores da Costa 

dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agricola de Cotia - Cooperativa 

Central em Liquidação

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rita Paschoalina de Souza - 

OAB:8.148/MT, Rolff Milani de Carvalho - OAB:84441/SP

 Vistos.

Encerrada a instrução processual permaneçam os autos 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 186961 Nr: 6145-10.2019.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helio Luiz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

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

de Mato Grosso - OAB:

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

Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Trata-se de Embargos à Execução Fiscal opostos por HELIO LUIZ DA 

SILVA em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

em virtude da penhora realizada sob o veículos VW Gol 1.6 Power, placas 

DIH0886, cor prata, renavam 00829854789, ano 2004/2004, chassi 

9BWCB05X14P115092 nos autos de Execução em apenso, Cód. 125560. 

(ID penhora à fl. 45/51).

Alega o Embargante, que é dedetizador e utiliza o veículo objeto da 

penhora para trabalhar, visto que este é essencial para transportar o 

maquinário que utiliza para realizar as dedetizações, sendo que sem o 

veículo o embargante não tem como trabalhar.

Desta feita, afirma o autor que o automóvel objeto da constrição deve ser 

considerado bem impenhorável, posto que é instrumento de seu trabalho. 

E ao final, requer a procedência da ação para o fim de declarar a absoluta 

impenhorabilidade do veículo em discussão.

É O RELATORIO

FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem, entendo necessária, para apreciação do pedido, a justificação 

prévia do alegado, a fim de verificar se o automóvel é utilizado como 

instrumento de trabalho pelo embargante, motivo pelo qual, DESIGNO 

audiência de justificação para o dia 04 de março de 2020, às 15horas, a 

ser realizada na sala de audiência da 3ª Vara desta Comarca.

Ademais, DEFIRO o pedido de produção de prova oral para oitiva das 

testemunhas, o qual deverão ser arroladas no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187104 Nr: 6230-93.2019.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Airton Luiz Mattana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União - Fazenda Pública Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 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 Fls. 25/33; II) intimar a Parte Embargante, na figura de seus 

Advogados, para trazer sua Réplica, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000196-51.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):
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JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000196-51.2020.8.11.0007 Vistos. 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. Com efeito, apesar da parte autora manifestar o seu desinteresse 

na autocomposição, o art. 334, §4, I, do Código de Processo Civil, destaca 

que, não será realizada a respectiva audiência de conciliação, se “ambas 

as partes manifestarem, expressamente seu desinteresse”. Outrossim, 

conforme dispõe o art. 334, §5º do Novo Código de Processo Civil o autor 

deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na autocomposição e o 

réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de 

antecedência contados da data de audiência. Assim, nos termos do art. 

334, do Código de Processo Civil, DESIGNO audiência de conciliação para 

o dia 06 de abril de 2020 , às 12h30 horas, 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 de seu patrono. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alta Floresta, MT, 04 de fevereito de 2020 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000189-59.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000189-59.2020.8.11.0007 Vistos. 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. Com efeito, apesar da parte autora manifestar o seu desinteresse 

na autocomposição, o art. 334, §4, I, do Código de Processo Civil, destaca 

que, não será realizada a respectiva audiência de conciliação, se “ambas 

as partes manifestarem, expressamente seu desinteresse”. Outrossim, 

conforme dispõe o art. 334, §5º do Código de Processo Civil o autor 

deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na autocomposição e o 

réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de 

antecedência contados da data de audiência. Assim, nos termos do art. 

334, do Código de Processo Civil, DESIGNO audiência de conciliação para 

o dia 06 de abril de 2020 , às 12h00 horas, 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 de seu patrono. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alta Floresta, MT, 04 de fevereiro de 2020 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005601-05.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MELHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO OAB - MT20343-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - 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° 1005601-05.2019.8.11.0007 Vistos. 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. Ao feito deve ser mantida a atribuição de prioridade de tramitação 

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

no feito, conforme previsão do art. 1.048, CPC e art. 71, Lei 10.741/03, 

devendo os autos receberem identificação própria. Diante do recebimento 

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

impossibilidade da União em participar das audiências de conciliação 

determinadas pelo Código de Processo Civil, DEIXO de designar a referida 

solenidade, prevista no art. 334, do CPC. CITE-SE o requerido, na pessoa 

de seu representante legal, consignando o prazo de trinta (30) dias para 

oferecer resposta, nos termos do artigo 183 e, ainda, com a advertência 

do artigo 344, todos do Código de Processo Civil. CONSIGNE-SE ainda no 

mandado que, havendo por parte do ente público interesse em conciliação 

no caso em tela, este deverá manifestar-se em sede de preliminar de 

contestação. Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 14 de abril de 2020, às 14horas, ocasião em que 

será ouvida a parte autora e suas testemunhas, cujo rol deverá 

apresentado no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação desta 

decisão (art. 357, § 4º, do CPC). No ponto, esclareço que, a designação 

precoce da audiência de instrução e julgamento justifica-se na efetividade 

do processo, economizando-se atos processuais, sendo certo que 

nenhum prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez que 

respeitado o prazo de resposta, ao passo que eventual questão prévia 

será prontamente analisada quando da audiência. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Alta Floresta, MT, 5 de fevereiro de 2020 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000214-72.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000214-72.2020.8.11.0007 Vistos. 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. Com efeito, apesar da parte autora manifestar o seu desinteresse 

na autocomposição, o art. 334, §4, I, do Código de Processo Civil, destaca 

que, não será realizada a respectiva audiência de conciliação, se “ambas 

as partes manifestarem, expressamente seu desinteresse”. Outrossim, 

conforme dispõe o art. 334, §5º do Código de Processo Civil o autor 

deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na autocomposição e o 

réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de 

antecedência contados da data de audiência. Assim, nos termos do art. 

334, do Código de Processo Civil, DESIGNO audiência de conciliação para 

o dia 04 de abril de 2020 , às 13h00 horas, 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 
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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 de seu patrono. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alta Floresta, MT, 04 de fevereiro de 2020 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001041-25.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL AUGUSTO DOS SANTOS FAGUNDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

RAYANNE CRISTINA VIEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001041-25.2016.8.11.0007 Vistos. De tudo que 

ressai dos autos, em especial, dos ofícios do Conselho Tutelar carreados 

aos autos (ID’s 19286820, 19286290 e 19286398), evidencia-se possível 

ocorrência de alienação parental, com consequente risco à infante. Razão 

pela qual, DETERMINO a remessa dos autos a 2ª VARA DE FEITOS 

GERAIS CÍVEIS E INFÂNCIA E JUVENTUDE desta Comarca, com as 

homenagens de estilo, independentemente da preclusão da presente 

decisão. Intimem-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, expedindo o 

necessário. Alta Floresta, MT, 7 de fevereiro de 2020 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000465-90.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI LISBOA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000465-90.2020.8.11.0007 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 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 

26.08.2020, às 15h30min, 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 

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 dos laudos, 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 perita 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, 7 de fevereiro de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000471-97.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETI SANABLE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000471-97.2020.8.11.0007 Vistos. DEFIRO o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067410/2/2020 Página 29 de 703



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 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 

26.08.2020, às 16horas, 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 

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 dos laudos, 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 perita 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, 7 de fevereiro de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002438-17.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NEURIAN COSTA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002438-17.2019.8.11.0007 Vistos. Analisando 

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

lide. Assim, passo, desde logo, a sanear o feito, nos termos estabelecidos 

no art. 357, do CPC. Entendo necessária, in casu, a produção de prova 

testemunhal para o fim de verificar a condição de segurado especial do 

autor. Sem o prejuízo de outros, FIXO como principal ponto controvertido, o 

exercício de atividade laboral rural na forma exigida pela lei para obtenção 

do benefício. DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 17 

de março de 2020, às 13h30min, ocasião em que será ouvida a parte 

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

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

CONSIGNE-SE na intimação da autora a necessidade de seu 

comparecimento, a fim de prestar depoimento pessoal, consignando as 

penas do § 1º do artigo 385 do Código de Processo Civil, para o caso de 

não comparecimento. Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Alta Floresta, MT, 7 de fevereiro de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000454-61.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO TRANSPORTE TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000454-61.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:LUCAS 

HENRIQUE DE CASTRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS 

BARELLA POLO PASSIVO: EXPRESSO TRANSPORTE TURISMO 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: ALTA 

FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/03/2020 Hora: 

13:20 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78587-000 . CUIABÁ, 7 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: 1002375-89.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA GARCIA DA ROSA LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SOLUTIONS ONE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO HARTMANN OAB - SP157698 (ADVOGADO(A))

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 10 de 

julho de 2019, às 16:40 horas. Valéria Lopes Bayão Estagiária Matricula - 

39.467

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001078-47.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OZIRES A RODRIGUES & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSIMERY ANTONIO RODRIGUES OAB - SC37636 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELDO MAUER (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do (a) advogado (a) da parte Autora 

para comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 24 de 

Março de 2020, às 13:40. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 41890

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-64.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA FERRAZ DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

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: 1000415-64.2020.8.11.0007 REQUERENTE: MARCIA 

FERRAZ DA ROSA REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A 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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005431-33.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO GENTILE BOMFIM (EXEQUENTE)

CARMENCI DE OLIVEIRA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIENE FERREIRA FERREIRA OAB - MT25340/O (ADVOGADO(A))

THIAGO XISTO GRIS OAB - MT14362/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA DE OLIVEIRA DE ALMEIDA (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: 1005431-33.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: CARMENCI DE 

OLIVEIRA GOMES, LEONARDO GENTILE BOMFIM EXECUTADO: MONICA 

DE OLIVEIRA DE ALMEIDA Vistos. Inicialmente, recebo o pleito de emenda 

a inicial, eis que devidamente comprovado o endereço da parte autora. 

INTIME-SE o exequente para, em 05 (cinco) dias, apresentar o título de 

crédito que embasou o ajuizamento da presente execução perante a 

Secretaria da 4ª Vara, a fim de ser carimbado, nos termos do Enunciado 

nº 126 do Fonaje, uma vez que se trata de título circulável. CITE-SE a parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do débito (art. 829, NCPC). PROCEDA-SE a inclusão do nome 

da parte executada em cadastro de inadimplentes (SPC/SERASA), com 

fundamento no artigo 782, §3º do CPC, conforme requerido pela parte 

credora. Consigno que, efetuado o pagamento, garantida a execução ou 

extinto o feito, a Secretaria da Vara deverá requisitar o imediato 

cancelamento da inscrição no rol de inadimplentes (art. 782, §4º, NCPC). 

EXPEÇA-SE certidão comprobatória da propositura desta ação de 

execução (certidão premonitória), conforme requerido na petição inicial, 

competindo ao exequente comunicar ao Juízo as averbações, no prazo de 

10 (dez) dias após a concretização, nos termos do artigo 828 do CPC. 

Consigno que o exequente indenizará a parte devedora em caso de 

averbação manifestamente indevida ou caso não cancele as averbações 

nos termos do §2º do citado dispositivo legal (art. 828, §5º, CPC). Cumpra, 

expedindo-se o necessário. 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: 1000467-60.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TALATA DAIANE LIMBERGER BATTIROLA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000467-60.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:TALATA DAIANE 

LIMBERGER BATTIROLA POLO PASSIVO: VIACAO NOVO HORIZONTE 

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: 

ALTA FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/03/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, 

ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78587-000 . CUIABÁ, 7 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: 1000477-07.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000477-07.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:VALDIR LUIZ 

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: ALTA FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 24/03/2020 Hora: 14:20 , no endereço: AVENIDA 

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

78587-000 . CUIABÁ, 7 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: 1002980-35.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE ARJONAS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte requerente, na pessoa de sua 

advogada, do inteiro teor da juntada do ID – 28995974, para manifestar-se 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005283-22.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MASLAWSKI 97023752153 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO(A))

JOEL QUINTELLA OAB - MT9563-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LEONCIO LOPES DA ROCHA (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação do autor, na pessoa de seus 

advogados, do inteiro teor da certidão do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça – 

ID - 28730825, para indicar o endereço atualizado do réu, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005358-61.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON RUZALEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-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: 1005358-61.2019.8.11.0007 REQUERENTE: NELSON 

RUZALEN REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de tutela de urgência, 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003163-06.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MARCELO FAVETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE HENRIQUE DE SOUZA (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: 1003163-06.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: CARLOS 

MARCELO FAVETTI EXECUTADO: JORGE HENRIQUE DE SOUZA Vistos. 

Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do CPC que indica 

primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por 

ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via 

sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do CPC e no art. 

512 da CNGC/MT. Sobre o assunto segue o recente julgado: “EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA 

POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD - POSSIBILIDADE - INFRAÇÃO DA LEI 

DE ABUSO DE AUTORIDADE - INOCORRÊNCIA. A determinação de 

penhora de dinheiro por meio do sistema BACENJUD até o limite do valor 

do débito não caracteriza a infração disposta no art. 36, da Lei nº 

13.869/19, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. Logo, é 

cabível a penhora de dinheiro, em depósito ou aplicação em instituição 

financeira em nome do devedor, por meio do sistema BACENJUD, nos 

termos do art. 854, do CPC/2015, uma vez que prioritária, conforme 

disposto no art. 835 do CPC/2015, mormente porque o objetivo da 

execução é, primordialmente, a satisfação do direito do credor.” (TJMG - 

Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.147079-8/001, Relator(a): Des.(a) 

Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2020, publicação 

da súmula em 23/01/2020). Consigno que a ordem de bloqueio via sistema 

BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou 

infrutífera a penhora eletrônica de valor integral. Assim, intime-se a parte 

exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, indicando bens passíveis 

de penhora, sob pena de extinção. Às providências. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 7 de fevereiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003060-67.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACIELE PEREIRA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003060-67.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: FERREIRA & 

PELEGRINI LTDA - ME EXECUTADO: JACIELE PEREIRA SILVA Vistos. 

Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do CPC que indica 

primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por 

ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via 

sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do CPC e no art. 

512 da CNGC/MT. Sobre o assunto segue o recente julgado: “EMENTA: 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA 

POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD - POSSIBILIDADE - INFRAÇÃO DA LEI 

DE ABUSO DE AUTORIDADE - INOCORRÊNCIA. A determinação de 

penhora de dinheiro por meio do sistema BACENJUD até o limite do valor 

do débito não caracteriza a infração disposta no art. 36, da Lei nº 

13.869/19, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. Logo, é 

cabível a penhora de dinheiro, em depósito ou aplicação em instituição 

financeira em nome do devedor, por meio do sistema BACENJUD, nos 

termos do art. 854, do CPC/2015, uma vez que prioritária, conforme 

disposto no art. 835 do CPC/2015, mormente porque o objetivo da 

execução é, primordialmente, a satisfação do direito do credor.” (TJMG - 

Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.147079-8/001, Relator(a): Des.(a) 

Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2020, publicação 

da súmula em 23/01/2020). Consigno que a ordem de bloqueio via sistema 

BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou 

infrutífera a penhora eletrônica de valor integral. Assim, intime-se a parte 

exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, indicando bens passíveis 

de penhora, sob pena de extinção. Às providências. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 7 de fevereiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002867-52.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE MADALENA 86773453100 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUETONIO PAZ OAB - MT5203-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELEN CAREN LANGUER SANTOS (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: 1002867-52.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: JOSIANE 

MADALENA 86773453100 EXECUTADO: SUELEN CAREN LANGUER 

SANTOS Vistos. Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do CPC 

que indica primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens 

penhoráveis e por ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o 

pedido de penhora via sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 

837 do CPC e no art. 512 da CNGC/MT. Sobre o assunto segue o recente 

julgado: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - PENHORA POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD - 

POSSIBILIDADE - INFRAÇÃO DA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE - 

INOCORRÊNCIA. A determinação de penhora de dinheiro por meio do 

sistema BACENJUD até o limite do valor do débito não caracteriza a 

infração disposta no art. 36, da Lei nº 13.869/19, que dispõe sobre os 

crimes de abuso de autoridade. Logo, é cabível a penhora de dinheiro, em 

depósito ou aplicação em instituição financeira em nome do devedor, por 

meio do sistema BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC/2015, uma 

vez que prioritária, conforme disposto no art. 835 do CPC/2015, mormente 

porque o objetivo da execução é, primordialmente, a satisfação do direito 

do credor.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.147079-8/001, 

Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

23/01/2020, publicação da súmula em 23/01/2020). Consigno que a ordem 

de bloqueio via sistema BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor 

exequendo e restou infrutífera a penhora eletrônica de valor integral. 

Assim, intime-se a parte exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, 

indicando bens passíveis de penhora, sob pena de extinção. Às 

providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 7 de fevereiro de 2020. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001378-09.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA SILVA SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

o ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001378-09.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIS AUGUSTO 

CUISSI EXECUTADO: MARCIA SILVA SOUZA Vistos. Considerando a 

disposição do artigo 835, inciso I do CPC que indica primeiramente o 

dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida 

eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema 

Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do CPC e no art. 512 da 

CNGC/MT. Sobre o assunto segue o recente julgado: “EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA POR MEIO 

DO SISTEMA BACENJUD - POSSIBILIDADE - INFRAÇÃO DA LEI DE ABUSO 

DE AUTORIDADE - INOCORRÊNCIA. A determinação de penhora de 

dinheiro por meio do sistema BACENJUD até o limite do valor do débito não 

caracteriza a infração disposta no art. 36, da Lei nº 13.869/19, que dispõe 

sobre os crimes de abuso de autoridade. Logo, é cabível a penhora de 

dinheiro, em depósito ou aplicação em instituição financeira em nome do 

devedor, por meio do sistema BACENJUD, nos termos do art. 854, do 

CPC/2015, uma vez que prioritária, conforme disposto no art. 835 do 

CPC/2015, mormente porque o objetivo da execução é, primordialmente, a 

satisfação do direito do credor.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.19.147079-8/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 23/01/2020, publicação da súmula em 23/01/2020). 

Consigno que a ordem de bloqueio via sistema BacenJud já foi feita em 

gabinete sobre o valor exequendo e restou infrutífera a penhora eletrônica 

de valor integral. Assim, intime-se a parte exequente para manifestar em 

05 (cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de 

extinção. Às providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 7 de fevereiro de 

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

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010156-48.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA MARTARELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS BARBOSA LEGASPE BELANI OAB - SP264638 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 8010156-48.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: SILVIA CRISTINA 

MARTARELLI EXECUTADO: TIM CELULAR S.A., VIVO S.A. Vistos. 

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por SILVIA CRISTINA 

MARTARELLI em face de TIM CELULAR S/A, em que se busca o 

pagamento relativo a condenação em danos morais, bem como, a 

cobrança da multa cominatória aplicada em razão da demora no 

cumprimento da decisão liminar. Pois bem. Em petição de Id nº 4625419, a 

parte devedora efetuou o depósito do valor relativo a condenação em 

danos morais, oportunidade em houve a concordância da exequente 

quanto ao valor depositado, bem como a expedição do respectivo alvará. 

Posteriormente, a parte exequente requereu o cumprimento da execução 

relativa a multa por descumprimento da decisão liminar, atualizada em R$ 

23.065,40, à época. Assim, em análise detida do feito, este juízo modificou 

o valor da multa, diminuindo para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Na 

oportunidade fora realizado o bloqueio judicial do valor mencionado, que 

restou frutífero, conforme extrato de Id nº 17119436. Por derradeiro, no 

julgamento do recurso inominado, a parte exequente/recorrida fora 

condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da execução. Em petição de Id nº 27286275, a executada informa o 

pagamento relativo aos honorários advocatícios. Tendo em vista que o 

pedido de reconsideração quanto ao valor da multa já foi objeto de análise 

por este juízo, EXPEÇA-SE imediatamente alvará eletrônico de liberação do 

valor depositado judicialmente (Id nº 17119436) em favor da parte 

exequente, conforme dados bancários informados no processo. 

INTIME-SE a parte credora para manifestar quanto ao valor depositado 

relativo aos honorários advocatícios, no prazo de 05 (cinco) dias. 
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Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 7 de 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011332-96.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES MACHADO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

WILSON RIBEIRO FILHO OAB - MT0019355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

LOJAS RIACHUELO SA (EXECUTADO)

LOJAS RENNER S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-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: 8011332-96.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: EUCLIDES 

MACHADO DE SOUZA EXECUTADO: LOJAS RENNER S.A., CLARO S.A., 

LOJAS RIACHUELO SA Vistos. Tratam-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO 

interpostos pelas executadas Lojas Renner S/A, Lojas Ricahuelo S/A e 

Claro S/A, alegando o excesso de execução. Inicialmente, indefiro o 

pedido de suspensão da execução, porquanto é inaplicável o disposto no 

artigo 919 do CPC no âmbito dos Juizados Especiais, ante a 

incompatibilidade com os princípios norteadores do microssistema dos 

Juizados. Compulsando os autos verifica-se que o autor/exequente em 

petição de Id nº 14255806, datada em 18/07/2018, requereu a penhora via 

sistema bacenjud das executadas para, solidariamente, adimplirem o saldo 

remanescente da execução de R$ 1.619,65 (um mil seiscentos e 

dezenove reais e sessenta e cinco centavos). Houve a interposição de 

embargos à execução pelas executadas Lojas Riachuelo S/A no Id nº 

16755930, Lojas Renner S/A no Id nº 16801429 e Claro S/A no Id nº 

17436576. As embargantes garantiram o Juízo para interposição dos 

embargos à execução da seguinte forma: a) Claro S/A = R$ 1.619,65 – 

depositado no dia 04/12/2018 – conforme Id. 16855163 b) Lojas Renner = 

R$ 539,88 – depositado no dia 06/12/2018 – conforme Id. 16950121. 

Posteriormente, mediante a petição de Id nº 18013010, o autor/exequente 

RECONHECEU ESPONTANEAMENTE O EXCESSO À EXECUÇÃO de seus 

cálculos, concordando que o valor real a título de saldo remanescente a 

ser penhorado é o de R$ 595,55 (quinhentos e noventa e cinco reais e 

cinqüenta e cinco centavos) e não a quantia de R$ 1.619,65 reais. 

Considerando os valores liberados em favor do embargado/credor e 

considerando, também, que entre a data da petição do exequente de 

requerimento da penhora on-line do saldo remanescente (18/07/2018) até 

a data do último pagamento a título de garantia do Juízo (06/12/2018) 

prestado por uma das embargantes, o valor remanescente atualizado 

soma a quantia de R$ 628,56 (seiscentos e vinte e oito e cinquenta e seis 

reais), conforme tabela anexa, merece parcial acolhimento dos embargos 

manejados, a fim de reconhecer o excesso de execução. Destarte, 

consoante estabelece o artigo 275 do Código Civil, pode o credor exigir o 

recebimento de um ou de todos os devedores, sendo certo que cabível 

ação de regresso do devedor adimplente quanto aos demais codevedores 

(artigo 283 CC). E, nos termos do artigo 264 do Código Civil, nas 

obrigações solidárias os codevedores obrigam-se pelo pagamento integral 

da dívida, razão pela qual as embargantes, solidariamente, comprovaram a 

quitação da presente execução, cabendo ao credor o recebimento do 

valor de R$ 628,56 (seiscentos e vinte e oito e cinquenta e seis reais) e o 

valor remanescente que se encontra depositado em Juízo a título de 

caução deve ser restituído às partes depositantes. Ante o exposto, 

ACOLHO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO interpostos pelas embargantes 

para reconhecer o excesso de execução e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fundamento no artigo 924, 

II do CPC. Após o trânsito em julgado, DETERMINO: 1. EXPEÇA-SE alvará 

eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente referente ao 

pagamento do saldo remanescente da execução, do qual fixo em R$ 

628,56 (seiscentos e vinte e oito e cinquenta e seis reais), a ser corrigido 

até a data do pagamento, em favor do advogado da parte credora, desde 

que possua no instrumento de procuração poder expresso para receber. 

Caso contrário, intime-se o credor para proceder a devida regularização, 

em cinco dias. 2. EXPEÇA-SE alvará de restituição do valor remanescente 

depositado judicialmente em favor das partes depositantes, no montante 

equivalente ao depósito judicial (R$ 539,88) à embargante Lojas Renner 

S/A e o restante à embargante Claro S/A. Por fim, DETERMINO a intimação 

das embargantes/executadas mencionadas no parágrafo retro para que 

apresentem conta bancária para devolução do saldo restante da caução 

prestada em juízo. Consigno que eventual discussão acerca de quem 

pagou quantia a maior ou menor deverá ser debatida em ação própria nos 

termos do art. 283 do CC. Intimem-se. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, 

submeto o presente despacho à apreciação da Meritíssima Juíza de 

Direito. Michelle Azevedo Filho Cezar Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 7 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: 1002498-87.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MOREIRA BAZILIO DE LIMA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DIAS OAB - MT16127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

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: 

1002498-87.2019.8.11.0007. INTERESSADO: ADRIANO MOREIRA BAZILIO 

DE LIMA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO 

DE MATO GROSSO 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 DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

TRIBUTÁRIO proposta por ADRIANO MOREIRA BAZILIO DE LIMA em face 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, todos qualificados. Pugna o 

autor pela restituição da contribuição previdenciária cobrada de forma 

indevida incidente sobre o DGA-8, uma vez que exerce funções 

gratificada de dedicação exclusiva/comissionada em função de ser 

servidor público estadual efetivo. Por tal razão, postula pela condenação 

do Estado de Mato Grosso a devolução de todos os valores descontados 

indevidamente durante o período de janeiro de 2015 até maio de 2018. Pois 

bem. Primeiramente é preciso definir que a responsabilidade do Estado de 

Mato Grosso deve ser limitada até dezembro de 2014. Isso porque a partir 

de janeiro de 2015 a arrecadação e cobrança das contribuições 

previdenciárias de todos os servidores do Estado de Mato Grosso passou 

a ser atribuição do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MT-PREV, autarquia 

estadual criada pela Lei Complementar Estadual n.º 560, que possui 

autonomia administrativa e financeira. Eis o teor do art. 2.º da LC 560: “A 

MTPREV , na qualidade de Unidade Gestora Única do Regime Próprio de 

Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT, tem por 

competência: (...) I - I - a gestão do Regime Próprio de Previdência Social 

dos servidores públicos estabilizados constitucionalmente, dos titulares de 

cargo efetivo do Estado de Mato Grosso, bem como dos militares, dos 

Conselheiros do Tribunal de Contas, dos Magistrados, dos membros do 

Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e dos 

Defensores Públicos; (...) IV - a arrecadação dos recursos e cobrança 

das contribuições necessárias ao custeio do RPPS/MT;” A contribuição 

previdenciária, com o advento da Emenda Constitucional nº. 41/2003 e a 

regulamentação trazida pela Lei nº. 10.887/2004, não incide sobre a 
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parcela referente ao exercício do cargo em comissão, porquanto não 

incorporável ao vencimento para o cálculo dos proventos de 

aposentadoria. Como é cediço, o STF em julgamento com repercussão 

geral fixou a seguinte tese: “Tema 163: Não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços 

extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade” – RE 

593068/SC. A tese firmada pela Corte Superior se amolda ao caso 

concreto, tendo o requerente comprovado documentalmente os descontos 

de contribuição previdenciária efetuados sobre a função gratificada. 

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial Supremo Tribunal 

Federal: “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 

REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE 

PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. 1. O regime 

previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas 

normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores 

sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. 

A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa 

claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição 

previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham 

“repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as 

verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão 

contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição 

previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo 

ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade 

para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do 

tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão 

geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba 

não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘ADICIONAL NOTURNO’ e 

‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso 

extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas. 

(Ministro Luís Roberto Barroso – Relator – Recurso Extraordinário 593.068 

Santa Catarina - Data De Publicação Dje 22/03/2019 - Ata nº 34/2019. DJE 

nº 56, divulgado em 21/03/2019).” Sobre o tema, o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso assim tem se posicionado: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA – 

REPERCUSSÃO GERAL COM MÉRITO JULGADO – TEMA 163 STF – 

DEVOLUÇÃO PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ARTIGO 1.030 

DO CPC – SERVIDOR PÚBLICO –CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULOS DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, 

ADICIONAL DE REGIME DE PLANTÃO E ADICIONAL NOTURNO – VERBA 

NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – TESE 

FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 163) –DESCONTO 

INDEVIDO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – OBSERVANCIA A PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO 

ADOTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – JUÍZO DE 

RETRATAÇÃO POSITIVO. Juízo de retratação positivo para fins de 

adequação do acórdão proferido pela Turma Recursal Única em 

conformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do TEMA 163.Não incide CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do 

SERVIDOR PÚBLICO, tais como terço de férias, serviços extraordinários, 

ADICIONAL NOTURNO e ADICIONAL de insalubridade, precedentes do 

STF.” (N.U 1001021-52.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO 

DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/06/2019, 

Publicado no DJE 07/06/2019). No caso em apreço, faz jus o autor à 

diferença de contribuição previdenciária cobrada a maior sobre a 

remuneração do cargo comissionado. Assim, imperioso se faz reconhecer 

a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre o adicional relativo ao 

exercício de cargo em comissão ou função comissionada, obrigando o 

Mato Grosso Previdência - MTPREV a restituir os valores calculados sobre 

a remuneração da função exercida, a título de contribuição previdenciária, 

referente ao período de 01/2015 à 5/2018, que perfaz a quantia de R$ 

4.515,24 (quatro mil, quinhentos e quinze reais e vinte e quatro centavos), 

acrescido de correção monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito 

Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o desembolso, e juros de mora 

equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do trânsito em julgado da 

sentença, respeitado o teto dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 

39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09. DISPOSITIVO Diante do 

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

os pedidos formulados à inicial para o fim de CONDENAR o MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV a restituir ao autor o valor de R$ 

4.515,24 (quatro mil, quinhentos e quinze reais e vinte e quatro centavos), 

acrescido de correção monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito 

Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o desembolso, e juros de mora 

equivalentes a 1% (um) por cento ao mês a partir do trânsito em julgado da 

sentença. 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, 07 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: 1003194-26.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO EDER SCHMITZ LOPES (REQUERENTE)

DAGOBERTO GUERRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(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: 

1003194-26.2019.8.11.0007. REQUERENTE: DAGOBERTO GUERRA FILHO, 

JULIO EDER SCHMITZ LOPES REQUERIDO: LOJAS AMERICANAS S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38, da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Ante a ausência de preliminares, 

passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO proposta por DAGOBERTO GUERRA 

FILHO em desfavor de LOJAS AMERICANAS S.A, todos devidamente 

qualificados. Pois bem. Compulsando os autos, verifico que o direito milita 

estreme de dúvida em favor da parte Requerente; assim é porque, no 

caso em tela, a parte Requerida não logrou êxito em infirmar as alegações 

iniciais e que motivaram a propositura da presente ação. Restou evidente 

a má prestação de serviço, em face da cobrança em duplicidade do 

produto no cartão de crédito da parte autora, além da negligencia em 

resolver o imbróglio quando procurados pelos mesmos. Não logrou êxito 

em demonstrar documentalmente, as suas alegações, restando, assim, 

incontroversas as assertivas do Requerente, quanto aos descontos 

indevidos em sua fatura do cartão e, ainda, acaso fosse, de fato, um 

serviço/produto solicitado pela autora, deixou de comprovar essa 

afirmação, através de documentos. Os artigos 186 e 927 ambos do Código 

Civil Brasileiro, prelecionam que: “Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo.” O dano moral passível de indenização é aquele 

consistente na lesão de um bem jurídico extra patrimonial contido nos 

direitos da personalidade, tais como: honra e 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. Resta, pois, 

cristalina a responsabilidade da empresa Requerida, ainda que 

objetivamente, no evento que causou os danos suportados pela parte 

Requerente, o que, por si só, já é um fator determinante do dever de 

indenizar. Ademais, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial 

que, em se tratando de dano moral puro, como é o caso em tela, não é 

necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa, o que, a meu ver, ficou devidamente caracterizado. Nesse sentido: 

“EMENTA COBRANÇA EM DUPLICIDADE NAS FATURAS DE CARTÃO DE 
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CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DOS 

VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. REPETIÇÃO EM DOBRO. FALHA 

INJUSTIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ART. 42 , PARÁGRAFO 

ÚNICO , CDC . APLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. PROPORCIONALIDADE 

E RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. I - Demonstrado a falha na prestação 

de serviços, em virtude da entrega de mercadoria em dobro, da restituição 

do produto e do cancelamento do pedido, mas mantida a cobrança de 

valores em duplicidade, deve o consumidor ser restituído da quantia 

indevidamente paga. II - Havendo a efetiva subtração indevida de valores 

do patrimônio econômico do consumidor, por falha injustificada na 

prestação de serviços, a conduta culposa da empresa de 

telecomunicação atrai a incidência do art. 42 , parágrafo único , do CDC , e 

impõe a devolução em dobro. Precedentes do STJ. III - Consoante 

entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a indenização por danos 

morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco pode ser 

irrisória, de forma a perder seu caráter de justa composição e prevenção. 

TJ-MG - Apelação Cível AC 10145130003406001 MG (TJ-MG) 

Jurisprudência / Data de publicação: 29/07/2014” No que pertine ao 

quantum a ser indenizado, entendo que tal valor deve ser fixado 

analisando-se os abalos morais e/ou financeiros suportado pela parte 

Requerente, evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a 

condição econômico/social da parte Requerida, a fim de coibir práticas 

dessa natureza. No caso em apreço, esses elementos me autorizam, 

considerando as peculiaridades do caso, fixar em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), ao qual apresenta-se moderado e suficiente a fim de evitar 

enriquecimento ilícito da parte autora. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores 

indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para a 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do 

art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, 

a única hipótese em que é vedada a repetição do indébito é no caso de 

engano justificável, o que não vislumbro no presente caso, vez que a 

empresa ré não adotou as cautelas necessárias para evitar que fossem 

cobradas em duplicidade as parcelas do produto na fatura do cartão do 

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

tal prejuízo consiste na quantia de R$ 1.868,19 (um mil, oitocentos e 

sessenta e oito reais e dezenove centavos), o qual deverão ser 

devolvidos em dobro, devidamente atualizados. DISPOSITIVO Diante do 

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

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

inexistência do débito ora discutido na fatura do cartão de crédito da parte 

autora, para determinar a suspensão dos valores descontados pela 

requerida, sob pena de multa por cada cobrança indevida no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de incorrer no crime de 

desobediência; b) CONDENAR a empresa reclamada a restituir o valor de 

R$ 1.868,19 (um mil, oitocentos e sessenta e oito reais e dezenove 

centavos), em dobro, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do 

desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês, a incidir a partir da citação; c) CONDENAR a empresa Reclamada a 

pagar indenização por danos morais ocasionados à parte Reclamante no 

valor de R$ 2.000,00 (dois 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, 

07 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: 1001319-21.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS ECKE TAVARES BUSANELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUZ & SILVEIRA AVIACAO AGRICOLA LTDA - ME (REQUERIDO)

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: 

1001319-21.2019.8.11.0007. REQUERENTE: MATHEUS ECKE TAVARES 

BUSANELLO REQUERIDO: LUZ & SILVEIRA AVIACAO AGRICOLA LTDA - 

ME 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. 

Inicialmente insta consignar que a empresa requerida foi devidamente 

citada via AR em observância ao art.18, II da Lei nº 9.099/95, mas não 

compareceu à audiência de conciliação e tampouco apresentou 

justificativa. Neste cenário, DECRETO a REVELIA da parte Requerida, nos 

termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95. Entretanto, impera constar que a 

revelia faz presumir verdadeiros os fatos alegados na exordial, desde que 

se trate de direito disponível, mas não importa necessariamente em 

procedência do pedido, pois deve o Juiz verificar se o pleito da do autor 

tem fundamento, para só assim, decidir-se por possível condenação. 

Desta feita, não obstante a caracterização da revelia, entendo ser medida 

de rigor a análise de mérito da ação, pelo fato de que a revelia por si só, 

não tem o condão de gerar a procedência da ação. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA referente à pulverização de sementes de capim, aduzindo o 

autor ser piloto agrícola da aeronave da empresa PT- GRE Embraer 

IPANEMA-EMB201. Assevera que prestou o respectivo serviço nas áreas 

dos clientes: Paulo Machado, Renan, Nelson, Messias, Super Choque, 

Gomes e Nei, avençando como pró-labore a importância de 20%(vinte por 

cento) sobre o valor bruto de cada comprovante de prestação de serviço, 

que no final deu um valor de R$ 18.448,00 (dezoito mil quatrocentos e 

quarenta e oito reais). Todavia, não recebeu a contrapartida da empresa 

requerida. Assim, pugna o reclamante pelo recebimento de R$ 18.448,00 

(dezoito mil quatrocentos e quarenta e oito reais) referente a prestação 

dos serviços de pulverização aérea. É a suma do essencial. Pois bem. O 

pedido autoral é procedente, senão vejamos: Ressai dos autos que a 

controvérsia da presente lide cinge-se na recusa do pagamento dos 

serviços de pulverização aérea de sementes realizadas pelo autor. O 

relatório de aplicação colacionado aos autos corrobora a narrativa da 

inicial e confirmam a distribuição do produto (sementes) nas áreas 

destinadas. É inconteste pelos documentos juntados que os serviços 

foram devidamente prestados nas áreas destinadas nos relatórios de 

aplicação definidos pela empresa requerida, e que a contratação dos 

clientes finais deu em razão desta, sem que tenha havido qualquer 

justificativa nos autos capaz de elidir tal constatação. Assim, carente de 

qualquer comprovação, impõe acolher o pedido para condenar a empresa 

requerida ao pagamento do valor R$ 18.448,00 (dezoito mil quatrocentos e 

quarenta e oito reais), na forma atualizada. DISPOSITIVO Diante do 

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

os pedidos formulados à exordial para o fim de CONDENAR a empresa 

Reclamada ao pagamento da quantia de R$ 18.448,00 (dezoito mil 

quatrocentos e quarenta e oito reais), devidamente atualizada pelo 

IGP-M/FGV, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação até o efetivo pagamento. DECLARO extinto o processo, com 

resolução do mérito. Deixo de condenar as reclamadas 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). 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, 07 de fevereiro de 2020. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003085-12.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL QUINTELLA OAB - MT9563-O (ADVOGADO(A))
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SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENILDO SILVA DE CASTRO (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: 1003085-12.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: ROBERTO 

CARDOSO DE OLIVEIRA - ME EXECUTADO: BENILDO SILVA DE CASTRO 

Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Analisando o feito verifico que a parte autora, apesar de 

devidamente intimada para praticar no processo o ato que lhe competia, 

isto é, apresentar o endereço atualizado da requerida, quedou-se inerte 

(ID nº. 20864126). Calha registrar a afronta ao princípio constitucional da 

razoável duração do processo pela parte requerente, porquanto resta 

evidenciado que esta não praticou os atos processuais que lhe competem 

e indubitavelmente abandonou o processo. Ademais, em obediência ao 

princípio da celeridade, que norteia o procedimento do Juizado Especial, é 

inadmissível aceitar que o processo permaneça paralisado por inércia da 

parte autora/exequente, não restando alternativa senão a extinção do feito 

em razão do abandono. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no artigo 53, §4º, da Lei nº. 

9.099/95. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, em face 

do disposto no artigo 55 da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito 

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

Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza 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, 

7 de fevereiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000223-68.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY FRANCISCO 03874485196 (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA OAB - PA26657-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA MASLAWSKI 97023752153 (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

SANDRO CHIMENTO (TESTEMUNHA)

LUANA MACHADO (TESTEMUNHA)

SIDNEI LUCAS ALVES DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

MARILIA LOPES DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

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: 

1000223-68.2019.8.11.0007. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: WESLEY 

FRANCISCO 03874485196 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ANDREIA 

MASLAWSKI 97023752153 Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de 

EMBARGOS DE TERCEIRO opostos por WESLEY FRANCISCO-ME em face 

de ANDREIA MASLAWSKI, todos qualificados. No presente caso restou 

incontroverso que o Autor é legítimo proprietário dos bens penhorados 

listados no auto de penhora e depósito colacionados a id 17597516. As 

testemunhas arroladas pelas partes prestaram depoimento e, no meu 

entendimento, restou evidenciado que os respectivos bens penhorados (4 

cadeiras de barbeiro) foram penhorados equivocadamente pelo oficial de 

justiça no endereço do autor. Assim, a meu ver, tenho que o embargante 

comprovou que é legítimo proprietário dos bens móveis penhorados, ou 

seja, restou cabalmente demonstrado que em decorrência do mesmo 

utilizar o mesmo ambiente (local de trabalho) de forma conjunta com o 

devedor da ação de execução principal, induziu o oficial de justiça em 

erro, lavrando o auto de penhora e depósito de maneira equivocada. 

Nesse sentido eis o entendimento jurisprudencial a seguir colacionado: 

(GRIFO) “EMENTA EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BENS MÓVEIS 

DE PROPRIEDADE DO TERCEIRO EMBARGANTE. COMPROVAÇÃO. 

SENTENÇA REFORMADA. Comprovada a propriedade de bens móveis, 

quer pela sua natureza quer por estarem localizados na sede da empresa 

embargante, é de ser desconstituída a penhora, desimportando que a 

empresa esteja localizada no mesmo endereço do devedor, até porque o 

devedor é genitor do titular do estabelecimento comercial. À 

UNANIMIDADE, DERAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 

70051508331, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 13/12/2012) TJ-RS - Apelação 

Cível AC 70051508331 RS (TJ-RS) Jurisprudência / Data de publicação: 

28/01/2013” DISPOSITIVO Ante ao exposto, ACOLHO os embargos de 

terceiros ajuizados por WESLEY FRANCISCO em face de ANDREIA 

MASLAWSKI, desconstituindo a penhora realizada nos autos de id. 

17597516. DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, junte-se cópia desta sentença e da 

certidão de trânsito aos autos da ação de execução que deu origem à 

penhora. 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, 07 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: 1003201-18.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR VIANA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (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):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Processo: 

1003201-18.2019.8.11.0007. REQUERENTE: ODAIR VIANA XAVIER 

REQUERIDO: VIVO 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. Rejeito as preliminares, pois verifico que o autor juntou 

aos autos todos os documentos necessários a fim de possibilitar o 

ingresso em juízo. Trata-te de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de VIVO S.A, onde a parte 

reclamante alega, em síntese, que teve seu nome incluído nos órgãos 

restritivos de crédito de forma indevida por ordem da empresa reclamada, 

uma vez que jamais contratou quaisquer serviços desta, pugnando pela 

declaração de inexistência de débitos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. Diante da negativa 

de débitos e evidente hipossuficiência da parte Reclamante, cumpria à 

Reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem 

comprovar inequivocamente a relação jurídica entre as partes e a 

legalidade do débito, como o contrato devidamente assinado ou áudio 

comprovando a relação jurídica entre as partes, nos termos do art. 373, II, 

do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC, entretanto, assim não o fez. A 

reclamada não juntou aos autos qualquer documento que comprovasse 

minimamente a origem do débito da parte autora. Se se veicula fato 

negativo, a incumbência pelo ônus probatório transfere-se à reclamada, 

ou mesmo pode-se se desincumbir pelo ônus da contraprova. Assim não 

fez, deixando a questão no campo das meras alegações: sabe-se que 

alegar e não comprovar é o mesmo que não alegar (allegatio et non 

probatio quasi non allegatio). No caso, caracterizado está o defeito do 

serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por 

esse serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, 
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para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer 

no presente caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os 

dados da parte Reclamante indevidamente aos anais de proteção ao 

crédito, restando, pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, 

portanto, responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a 

vítima por eventuais danos experimentados de forma injusta. Insta pontuar, 

que as telas sistêmicas apresentadas só teriam valor se estivessem 

acompanhadas de demais documentos probatórios. Os documentos 

deveriam ter acompanhado a contestação, o que não ocorreu. Assim, a ré 

não fez prova de que a parte autora tenha contratado os seus serviços. 

Logo, restam incontroversos, os fatos e documentos da exordial. Se isso 

não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do 

Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: “AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013)” A falta de cautela que facilita a ação de falsários, 

como pode ter ocorrido no presente caso, acarreta à empresa a 

responsabilidade pelos danos causados. Trata-se, em realidade, de risco 

inerente à própria atividade, inexistindo culpa exclusiva do consumidor ou 

de terceiro, pois a falha nas cautelas da empresa cooperou, de forma 

decisiva, para com a ocorrência dos fatos. Devemos levar em conta ainda, 

que a indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem 

por objetivo compensar a parte inocente pelos danos causados pela 

desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do 

quantum indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, 

isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração 

do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor 

e do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem somente a 

anotação da empresa no cadastro de inadimplentes. Assim, 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 da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, 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. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

inicial e IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTRAPOSTOS pela reclamada, 

com a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: A) 

DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 191,88 (cento e 

noventa e um reais e oitenta e oito centavos), que originou a negativação 

do nome da parte autora nos bancos de dados dos serviços de proteção 

ao crédito (SPC) e congêneres, com a expedição de ofício para os 

respectivos órgãos solicitando a retirada do nome da reclamante de seus 

registros, no prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência desta decisão, 

sob pena de incorrer no cometimento do crime de desobediência; B) 

CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA BRASIL S/A a pagar 

indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante no valor de R$ 

5.000 (cinco mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir 

do evento do evento danoso (inscrição indevida) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 

362 STJ). 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, 07 de fevereiro de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 183454 Nr: 4206-92.2019.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP, MJA, CJA, MdFdS, JNdR, BPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisangela Leite Quadra da 

Costa - OAB:MT/21075-O

 “VISTOS ETC. Primeiramente, consigno que os usos das algemas nesta 

solenidade se fazem necessárias, pois tem-se a disposição neste ato 

apenas 5 (cinco) agentes penitenciários para fazerem a segurança de 

todos aqui presentes. Assim, não permitem-nos abusarmos de nossas 

seguranças, em razão da não às termos pela absoluta falta de estrutura 

dos prédios em que jurisdicionamos. É indispensável salientar que nesta 

solenidade, além da presença deste Magistrado, há a Ilustre Promotora de 

Justiça, os seis réus, a presença de um Defensor Público e uma advogada 

de defesa dos réus, de uma estagiária, de uma testemunha, e tão somente 

cinco agentes penitenciários para realizar a segurança de 13 (treze) 

pessoas, aglomeradas, em uma sala de apenas 22m². Assim, não é 

seguro, mantê-los desalgemados, para a segurança dos próprios e ainda 

de todos presentes. Ademais, as algemas em nada afetarão na decisão a 

ser tomada no decorrer na audiência ou do processo, aliás, as algemas 

neste ato se fazem de fundamental necessidade para que eventuais 

reações sejam evitadas, visando até mesmo a integridade física dos réus 

e dos demais aqui presentes. A segurança pelos agentes, a uma distância 

de aproximadamente de 02 metros não será suficiente para conter uma 

eventual reação perpetrada por quem quer que seja, ainda que estejam 

armados, pois nenhum agente sairá disparando tiros para conter qualquer 

reação sem uma prévia análise da situação. Além do mais, é de bom alvitre 

registrar que não há nenhum tipo de situação vexatória em razão do uso 

das algemas, logo, não vislumbro a configuração de constrangimento ou 

prejuízo. Aliás, sobre o tema, o Supremo Tribunal de Federal e o Superior 

Tribunal de Justiça já firmaram entendimento no sentido de que a 

dificuldade em se oferecer segurança ao(s) autuado(s) e/ou réu(s) em 

audiência em razão das peculiaridades do local, conforme acima 

mencionado, é motivo idôneo para justificar o uso excepcional das 

algemas, senão vejamos: “Agravo regimental na reclamação. Uso de 

algemas. Alegado descumprimento da Súmula Vinculante nº 11/STF. Não 

ocorrência. Presença de fundamentação que justificava a sua utilização. 

Precedentes. Regimental não provido. 1. Segundo a Súmula Vinculante nº 

11: ‘[s]ó é lícito o uso de algemas em casos de resistência ou fundado 

receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte 

do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob 

pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da 

autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, 

sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado’. 2. Conforme se verifica 

nos atos reclamados, houve justificativa expressa para o uso das 

algemas durante atos processuais, com o qual se visava garantir a 

segurança dos presentes à audiência, tendo em vista as peculiaridades 

do local. 3. De acordo com a jurisprudência da Corte, não é “possível 

admitir-se, em sede de reclamação, qualquer dúvida a respeito as 

questões de fato apontadas pela Juíza para negar o pedido da defesa de 

retirada das algemas do reclamante” (RCL nº 6.870/GO, decisão 

monocrática, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 6/11/08). 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento.” (STF, Rcl 10479 AgR, Relator(a): 
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MIN. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2013, processo 

eletrônico DJe-148, divulg. 31-07-2013, public. 01-08-2013). (grifo nosso). 

Este Tribunal de Justiça, enfrentando situação semelhante, deixou 

assentando a impossibilidade de anulação do ato processual em 

decorrência do uso das algemas, vejamos: “Releve-se que a súmula 

vinculante nº. 11 do STF não veda a utilização de algemas, mas apenas o 

seu uso indiscriminado, marcado pelo abuso, capaz de expor e 

constranger física e moralmente o suspeito, desrespeitando o princípio da 

dignidade da pessoa humana. Por conseguinte, a mera alegação de seu 

emprego não tem o condão elidir a legitimidade da prisão em flagrante.” 

(TJ/MT – HC n. 46180/2010). (grifo nosso). “[...] Assinalada situação 

excepcional a alvitrar a necessidade de acautelamento da integridade 

física dos presentes, à luz da ausência de estrutura física das 

adjacências em que realizada audiência de custódia, lídimo o uso de 

algemas por ordem da autoridade judiciária, desde que condignamente 

justificada a medida, por escrito, hipótese, de resto, contemplada na 

própria Súmula Vinculante n. 11 STF, desvelando-se indevida a 

reapreciação da fundamentação mediante incursão em pormenores 

subjacentes ao ato processual, à luz do limitado espectro do habeas 

corpus. [...].” (grifo nosso). (TJ/MT – HC n. 68098/2016, DES. ALBERTO 

FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2016, 

Publicado no DJE 16/06/2016). Por tais razões, MANTENHO as algemas 

nos acusados. Ainda, ante o requerimento ministerial e a anuência 

defensiva, HOMOLOGO a desistência da oitiva das testemunhas de 

defesa Rodrigo Cunhado da Camila Ex babá da menor, Bruno Pimentel 

Araújo e Maiara Cristina alves. Considerando o pedido da defesa, DÊ-SE 

vista ao Ministério Público para manifestar-se no prazo legal. Não havendo 

mais requerimentos ou diligências a serem analisadas, DETERMINO o 

encerramento da instrução do processo, pois nos moldes do art. 222, § 1° 

do CPP, a expedição de Carta Precatória não suspenderá a instrução 

criminal. Após o prazo de cumprimento fixado na missiva, DÊ-SE vista ao 

Ministério Público para apresentar alegações finais, findado o prazo, vista 

à defesa para apresentar as alegações finais, também no prazo legal. 

Após, concluso para sentença. Saem os presentes intimados. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Às providências”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 162162 Nr: 73-41.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Piva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dalva Lelis de Oliveira - 

OAB:24524/O

 VISTOS ETC. Considerando a petição protocolada da advogada de 

defesa, conforme às fls. 87/88 quanto à não aceitação da suspensão 

condicional, aguarde-se resposta à acusação no prazo legal. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências”

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164524 Nr: 1285-97.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Peterson Willian Ariati de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:6543/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO, 

Cpf: 06251415126, Rg: 2198143, Filiação: Rosangela Ariati e Neri 

Rodrigues de Castro, data de nascimento: 27/07/1995, brasileiro(a), 

natural de Alta Floresta-MT, solteiro(a), diarista, Telefone 66 3521 5925. 

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$ 973,24 (Novecentos e setenta e tres reais e 

vinte 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, OSMAIR CARLOS 

ROSSETTO DE GOIS, digitei.

Alta Floresta, 06 de fevereiro de 2020

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

art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 179281 Nr: 1940-35.2019.811.0007

 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 Moraes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando França Nishikawa - 

OAB:13169-O

 “VISTOS ETC. Considerando o pedido da defesa DESIGNO a audiência 

para o dia 10 de fevereiro de 2020 às 14:00 para inquirição das 

testemunhas de defesa e realização de interrogatório do réu. DEFIRO o 

prazo de 05 (cinco) dias para a defesa apresentar endereço das 

testemunhas, facultando que a mesma traga em audiência suas 

testemunhas. Apresentado o endereço no prazo intime-se as 

testemunhas. Saem os presentes intimados. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Às providências. ”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 186499 Nr: 5903-51.2019.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdCBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonavan de Sousa Oliveira 

Silva - OAB:25396/B/MT

 Processo n.º 5903-51.2019.811.0007

Código 186499

 VISTOS ETC.

1. Trata-se de embargos de declaração oposto pelo Ministério Público em 

face da sentença de pronúncia proferida por este magistrado às fls. 

294/307, alegando omissão por parte deste juízo ao pronunciar o acusado 

e não reconhecer a causa de aumento prevista no art. 121, §7º, inciso II 

do CP, a qual foi requerida pelo órgão acusatório.

 2. Certidão de tempestividade às fls. 319.

3. É o relatório necessário.

4. Fundamento e decido.

5. Compulsando aos autos verifico que assiste razão o Ministério Público, 

já que de fato houve omissão na sentença proferida às fls. 294/307, isso 

porque o órgão acusatório postulou o reconhecimento da causa de 

aumento de pena prevista no art. 121, §7º, inciso III do Código Penal.

 6. Pois bem. O art. 413 do CPP dispõe que:

 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido 

da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria 

ou de participação. § 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à 

indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes 

de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal 

em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias 

qualificadoras e as causas de aumento de pena.

7. Outrossim, insta consignar que a defesa já teve oportunidade para o 

contraditório no tocante à referida causa de aumento, uma vez que o 

Ministério Público a mencionou na denúncia, bem como em sede de 

alegações finais e o advogado de defesa nada requereu nas 

oportunidades em que se manifestou nos autos.

 8. Nesse desiderato, as provas constantes dos autos são suficientes, 

pelo menos nesta fase processual, para o reconhecimento da referida 

causa de aumento, uma vez que é possível denotar, pelos depoimentos 

prestados em juízo pela vítima Carla e pelas testemunhas Ana Kevian e 

Geraldina, que o acusado cometeu o delito na presença do filho do casal.

 9. Porquanto, vale consignar que a vítima narrou em juízo que o 
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pronunciado chegou até a residência em que ela se encontrava sob o 

pretexto de ver o filho, no entanto, foi nesta visita que o mesmo praticou o 

delito. Do mesmo modo, a testemunha Ana Kevian confirmou que o 

pronunciado praticou o crime na presença do filho, o menor Pedro Rocha 

Bonfim, de 02 (dois) anos, o qual se encontrava no colo da referida 

testemunha e permaneceu chorando até que ela retirou do local e levou 

para fora de casa.

 10. Assim, ante o exposto, RECEBO os embargos declaratórios, por ser 

tempestivos e, no mérito, DOU PROVIMENTO, já que de fato existe 

omissão, e tornar o dispositivo da pronúncia nos seguintes termos: “[...] 

PRONUNCIO o réu JONATAN BRENO DA CRUZ BONFIM DOS SANTOS, [...] 

como INCURSO nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso I (motivo torpe), III 

(meio cruel), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI 

(feminicídio), c/c §2º-A, inciso I e §7°, inciso III (causa de aumento) c/c 

artigo 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro e implicações da Lei nº. 

8.072/90, devendo o réu ser julgados pelo soberano Tribunal do Júri”.

11. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Alta Floresta/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001443-38.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO LIVRAMENTO MARQUES (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 SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001443-38.2018.8.11.0007. 

AUTOR(A): MARIA DO LIVRAMENTO MARQUES RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de ação em que a autora 

MÁRCIA JAQUELINE DA SILVA pleiteia a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez com pedido de antecipação de tutela, em face 

de INSS, ambos qualificados nos autos. Salienta a autora ter laborado 

como faxineira, porém, em razão do problema de saúde encontra-se 

definitivamente inválida para o trabalho. Aduz que sua qualidade de 

segurada especial está provada. Que por essa razão, propôs a presente 

ação, requerendo ao final sua procedência conferindo-lhe o direito à 

aposentadoria por invalidez, a partir do indeferimento administrativo. A 

inicial (ID. 13055062) veio instruída com documentos via Sistema PJE. 

Recebida a inicial, sendo deferido o pedido de assistência judiciária 

gratuita, bem como nomeou-se o perito judicial (ID. 13229594). 

Apresentou-se laudo pericial ao ID. 24411251. Citado, o demandado 

apresentou contestação ao ID. 24830144, acompanhada dos documentos, 

alegando preliminarmente a ocorrência da prescrição quinquenal, e no 

mérito que dentre os requisitos exigidos para concessão de aposentadoria 

por invalidez, a autora não preenchera o requisito de incapacidade, razão 

por que a improcedência da presente demanda e, caso seja procedente, 

que a data de início do benefício seja fixada a partir da perícia médica. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação ao ID. 25818938. 

Vieram-me os autos conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. Trata-se de ação 

previdenciária proposta por MÁRCIA JAQUELINE DA SILVA em desfavor 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a 

concessão do benefício de aposentadoria por invalidez conforme grau de 

incapacidade. Segundo a Lei Previdenciária, 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 para o exercício de atividade e insuscetível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição” (artigo 42, caput, da 

Lei 8.213/91). Assim, tem-se que os requisitos para a concessão de 

aposentadoria por invalidez são os seguintes: 1) vínculo do segurado com 

a Previdência Social; 2) incapacidade permanente para o trabalho; 3) 

impossibilidade de reabilitação para o desempenho de outra atividade que 

possa garantir a subsistência do trabalhador; 4) carência prevista na Lei 

nº 8.213/91. Por sua vez, o laudo pericial encartado ao ID. 24411251, 

realizado em 28/09/2019, contém as seguintes informações: Quesitos da 

parte ré: 1- Qual nome e a idade do(a) autor(a)? Qual estado de saúde do 

autor(a)? R: Ver item 1 do laudo. 2- Qual a atividade laborativa habitual do 

autor? A parte autora é empregada ou “autônoma”? R: Informa que é 

autonoma. 3- Diga o Sr.. perito se a atividade declarada requer a 

realização de esforços físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, 

moderada ou intensa? R: Sim. Intenso. Tal atividade é comum a todos não 

necessitando de maiores esclarecimentos. 4- Diga o Sr. perito se parte 

autora apresenta sinais sugestivos de que está trabalhando, tais como 

sinais de exposição solar intense, calosidade nas mãos, etc. R: Não 

apresenta. 5- Diga o Sr. Perito qual o diagnóstico se o autor esta 

acometido de alguma patologia? Qual? Da patologia ou do agravamento da 

patologia teve origem alguma incapacidade? R: Sim. Hérnia de disco c/ 

compressão neural. Sim. 6- Caso a resposta ao quesito anterior seja 

afirmativa, diga o Sr. Perito se o diagnóstico atual foi estabelecido 

clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar? R: 

Ambos. 7- Diga o Sr. Perito, no caso de resposta afirmativa ao quesito 

anterior indicando existência de exame complementar qual foi o resultado 

do mesmo. R: Ver item 3 do laudo. 8- No caso de incapacidade, há 

possibilidade de se estabelecer clinicamente a data do início da 

incapacidade (DII) da enfermidade e de seu agravamento, se for o caso? 

Caso positivo, quando e qual o critério utilizado? Caso negativo, indique a 

data do início da incapacidade(DII), ou se apenas é possível atestar a 

incapacidade a partir de realização de laudo pericial, especialmente se 

datado início da enfermidade não coincide com a data do início da 

incapacidade. R: Entendo que o laudo de 20/11/2017, é o marco inicial na 

incapacidade. 9- Caso a resposta ao quesito nº5 seja afirmativa diga o Sr. 

Perito se a patologia declinada encontra-se em fase evolutiva 

(descompensada) ou estabilizada (residual)? R: A doença tem 

carácterística evolutiva. 10- Caso a resposta ao quesito número cinco seja 

afirmativa diga o Sr. Perito se o autor encontra-se em uso de medicação 

específica para o diagnóstico declinado? R: Sim. 11- Diga o Sr. Perito, 

considerando a profissiografa da atividade declarada, se o autor se 

apresenta incapacitado para o trabalho ou para as atividades que 

anteriormente exercia? R: Sim, está. 12- Dia o Sr. Perito se a incapacidade 

é total ou parcial? Para sua atividade ou para qualquer atividade? Quais 

limitações que a moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do 

autor, levando-o à incapacidade total ou parcial. R: Total. Qualquer 

atividade. Dores aos movimentos. 13- Caso a resposta ao quesito 12 seja 

afirmativa diga Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender, é 

permanente ou temporária? Para sua atividade ou para qualquer atividade? 

Quais as limitações que a moléstia impõe ao exercício da profissão 

habitual do autor, levando- o á incapacidade permanente ou temporária? R: 

Permanente. Qualquer atividade. Dores aos movimentos e agravamento da 

doença. 14- No caso de incapacidade, diga Sr. Perito se a incapacidade 

teve origem em algum doença do trabalho, doença profissional ou acidente 

do trabalho, no que se inclui acidente sofrido fora do local de trabalho, 

mas na execução de serviço a trabalho , em viagem a trabalho e no 

percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, 

ainda que em veículo de propriedade da parte autora. R= Sim. Provável 

que houve agravamento pela atividade laboral de faxineira. 15- No caso de 

incapacidade “permanente e parcial”, diga Sr. Perito se a incapacidade 

decorreu de acidente de qualquer natureza. Caso positivo, diga Sr. Perito 

se, após a consolidação das lesões =, restaram sequelas que implicam 

redução da capacidade ára o trabalho que o autor habitualmente exeria. R- 

Prejudicado. 16- No caso de incapacidade “temporária e parcial” e 

“temporária e total”, qual a data provável ou prazo estimado e indicado 

para a recuperação laborativa. R= Prejudicado. 17- Caso a resposta ao 

quesito doze seja afirmativa diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa, 

no seu entender é permanente ou temporária? R: Sim. Considerando as 

condições pessoais, não. [...]”. Sendo assim, pode-se concluir que a 

autora se encontra incapacitada para o trabalho, não reunindo, pois, 

condições de continuar o labor que regularmente exercia (faxineira). 

Acerca da incapacidade laborativa, Marina Vasques Duarte, em sua obra 

Direito Previdenciário (Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2007), discorre sobre 

o tema: Todavia, as condições pessoais do segurado devem ser avaliadas 

dentro de seu contexto social, se considerada sua idade, aptidões, grau 

de instrução, limitações físicas que irão acompanhá-lo dali para frente, 

bem como a diminuição do nível de renda que a nova profissão poderá 

acarretar. A jurisprudência manifesta-se no mesmo sentido: INTERESSE 
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DE AGIR. ALTA PROGRAMADA. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS 

DO SEGURADO. TERMO INICIAL. Se o INSS concede o benefício e 

submete o segurado à alta programada, não há falar em ausência de 

interesse processual. Resta de plano configurada a pretensão resistida, 

mormente se o segurado pretende a manutenção do benefício, pela 

persistência da incapacidade, e a sua posterior conversão em 

aposentadoria por invalidez. A circunstância de ter o laudo pericial 

registrado a possibilidade, em tese, de serem desempenhadas pelo 

segurado funções laborativas que não exijam esforço físico no uso das 

mãos e braços, não constitui óbice ao reconhecimento do direito ao 

benefício de aposentadoria por invalidez quando, por suas condições 

pessoais, aferidas no caso concreto, em especial a idade e a formação 

acadêmico-profissional, restar evidente a impossibilidade de reabilitação 

para atividades que dispensem o uso de força física, como as de natureza 

burocrática. Cabível o restabelecimento do auxílio doença desde que 

indevidamente cessado, frente à constatação de que nesta ocasião o 

segurado já se encontrava impossibilitado de trabalhar, e a respectiva 

conversão em aposentadoria por invalidez na data do laudo pericial, 

quando constatada, no confronto com os demais elementos de prova, a 

condição definitiva da incapacidade. (TRF-4 - APELREEX: 

195536920144049999 PR 0019553-69.2014.404.9999, Relator: TAÍS 

SCHILLING FERRAZ, Data de Julgamento: 28/07/2015, QUINTA TURMA, 

Data de Publicação: D.E. 12/08/2015) – Grifo nosso Assim, da simples 

análise do quadro clínico do requerente, comprovado pelas perícias, e das 

atividades que costumava desenvolver, é de se concluir pela 

impossibilidade, ao menos por ora, de desempenhar a atividade laborativa 

anteriormente desenvolvida, motivo pelo qual, resta-nos analisar sua 

condição de segurada. Por este viés, cumpre registrar, que a qualidade de 

segurada da requerente não foi objeto de ponto controvertido em sede de 

contestação. No que pertine ao período de carência, necessário à 

concessão na maioria dos benefícios previdenciários, in casu, não se 

aplica, conforme preconizado pelo art. 26 da Lei nº 8.213/91. Art. 26. 

Independe de carência a concessão das seguintes prestações: (…); II - 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de 

qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem 

como nos casos de segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de 

Previdência Social, for acometido de alguma das doenças e afecções 

especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho 

e da Previdência Social a cada três anos, de acordo com os critérios de 

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

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

Assim sendo, resta caracterizada a qualidade de segurada da autora, não 

havendo se falar, portanto, em falta de qualidade de segurada. Por 

oportuno, forçoso salientar, que em casos deste jaez, restando 

comprovada a incapacidade para o desenvolvimento da atividade 

profissional que anteriormente era exercida pela segurada, o magistrado, 

em virtude do princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários, e 

com vistas ao fim social dos benefícios, acaba por conceder a 

aposentadoria por invalidez ao segurado permanentemente incapaz para o 

trabalho. In casu, é necessário atentar-se às particularidades presentes, 

desta forma, denota-se dos documentos carreados aos autos, mormente 

pelo laudo pericial, que a requerente, embora tenha laborado como 

faxineira, conta, no momento, com doença evolutiva, estando incapacitada 

total e permanente para a atividade qualquer atividade laborativa, sendo, 

portanto, insucetivel de reabilitação. Deste modo, levando em 

consideração o acima esposado, e em consonância ao disposto no art. 62 

da Lei nº 8.213/91, a procedência do pedido de aposentadoria por 

invalidez é medido que se impõe em decorrência da moléstia que ora lhe 

assola. Assim, nos termos do artigo 60, § 1º, da Lei 8.213/91, bem como, 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no REsp: 

1439115 SC 2014/0043060-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Data de Julgamento: 08/04/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 23/04/2014), o termo inicial, em circunstância como a 

dos autos, se dará da data do requerimento indeferido. Isto posto, nos 

termos do art. 490, do CPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado 

pela parte autora Maria do Livramento Marques e CONDENO o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS: a) A IMPLANTAR o benefício de 

aposentadoria por invalidez, desde a data o marco inicial de sua 

incapacidade, apontado em lado médico, (20/11/2017), com renda mensal 

de 100% (cem por cento) do salário-de-contribuição da Autora; b) A 

efetuar o PAGAMENTO das parcelas retroativas desde a data o marco 

inicial de sua incapacidade (20/11/2017) até a efetiva implantação da 

aposentadoria por invalidez, devendo sobre tais parcelas, incidir juros de 

mora, a partir da citação (súmula nº 204, do STJ), de 1% a.m. até a edição 

da Lei nº 11.960/2009, quando então serão devidos no percentual de 

0,5% a.m., e correção monetária pelos índices oficiais desde o vencimento 

de cada parcela. c) CONCEDO à parte Autora a antecipação dos efeitos 

da tutela, devendo o INSS implantar o benefício da aposentadoria por 

invalidez no prazo de 30 (trinta) dias, contados de sua ciência desta 

sentença; d) CONDENO o INSS ao pagamento dos honorários periciais, a 

serem requisitados através da AJG, tão logo haja a apresentação dos 

dados pessoais, por parte do médico perito; e) Deste modo, CONDENO a 

Autarquia Federal nos honorários advocatícios que FIXO no importe de 

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

as prestações vencidas até a data da prolação da sentença (artigo 85, § 

8º, do CPC, e Súmula nº 111 do STJ); DEIXO de condenar o requerido no 

pagamento das custas processuais, eis que ISENTO (artigo 4º, inciso I, da 

Lei 9.289/96, artigo 8º, § 1º, da Lei nº 8.620/93, e artigo 3º, da Lei Estadual 

nº 7.603/01). Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, uma vez 

que o valor da condenação e o direito controvertido não excedem a 1.000 

(mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, inciso I e § 4º, inciso III, do CPC). 

Dados da implantação do benefício: Número do CPF: 034.998.221-05; 

Nome da Mãe: Albertiza Marques; Nome da Segurada: Maria do Livramento 

Marques; Endereço da Segurada: Rua São José Patrocínio, nª 88, Cidade 

Bela, Alta Floresta/MT; Benefício concedido: Aposentadoria por invalidez; 

Renda mensal: a ser calculado pelo INSS; Data do início do Benefício-DIB: 

20/11/2017; Prazo para autarquia cumprir a sentença: 30 (trinta) dias para 

o seu cumprimento. Em consequência, JULGO EXTINTO o feito COM 

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

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

presente, mediante as baixas e cautelas de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de janeiro de 2020. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito
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MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001248-53.2018.8.11.0007. 

AUTOR(A): MANOEL ARAUJO DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de ação em que o autor 

MANOEL ARAÚJO DA SILVA pleiteia a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez com pedido de antecipação de tutela, em face 

de INSS, ambos qualificados nos autos. Salienta o autor ter laborado como 

entregador, porém, em razão do problema de saúde encontra-se 

definitivamente inválido para o trabalho, visto que os problemas que lhe 

afligem são de natureza funcional, todas as lesões estão localizadas onde 

exigem maiores esforços, devido anos de trabalho pesado desencadeado 

pela falta de escolaridade. Aduz que sua qualidade de segurado especial 

está provada. Que por essa razão, propôs a presente ação, requerendo 

ao final sua procedência conferindo-lhe o direito à aposentadoria por 

invalidez, a partir do indeferimento administrativo. A inicial (ID. 12961562) 

veio instruída com documentos via Sistema PJE. Recebida a inicial, sendo 

deferido o pedido de assistência judiciária gratuita, bem como nomeou- se 

perito judicial (ID. 12964900). Apresentou- se laudo pericial ao ID. 

25872288. Citado, o demandado apresentou contestação ao ID. 25939389, 

acompanhada dos documentos, alegando preliminarmente a ocorrência da 

prescrição quinquenal, e no mérito que dentre os requisitos exigidos para 

concessão de aposentadoria por invalidez, o autor não preenchera o 

requisito de incapacidade, razão por que a improcedência da presente 

demanda e, caso seja procedente, que a data de início do benefício seja 

fixada a partir da perícia médica. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação ao ID. 26793756. Vieram-me os autos conclusos. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Trata-se de ação previdenciária proposta por 

MANOEL ARAÚJO DA SILVA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez conforme grau de incapacidade. Segundo a 
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Lei Previdenciária, 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 para 

o exercício de atividade e insuscetível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição” (artigo 42, caput, da Lei 8.213/91). Assim, 

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

são os seguintes: 1) vínculo do segurado com a Previdência Social; 2) 

incapacidade permanente para o trabalho; 3) impossibilidade de 

reabilitação para o desempenho de outra atividade que possa garantir a 

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

sua vez, o laudo pericial encartado ao ID. 25872288, realizado em 04 de 

novembro de 2019, contém as seguintes informações: Quesitos da parte 

ré: 1- Qual nome e a idade do(a) autor(a)? Qual estado de saúde do 

autor(a)? R: Manoel Araújo da Silva, 61 anos. 2- Qual a atividade 

laborativa habitual do autor? A parte autora é empregada ou “autônoma”? 

R: Desempregado. 3- Diga o Sr.. perito se a atividade declarada requer a 

realização de esforços físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, 

moderada ou intensa? R: Sim; Intenso; Levantamento e transporte de 

peso. 4- Diga o Sr. perito se parte autora apresenta sinais sugestivos de 

que está trabalhando, tais como sinais de exposição solar intense, 

calosidade nas mãos, etc. R: Não. 5- Diga o Sr. Perito qual o diagnóstico 

se o autor esta acometido de alguma patologia? Qual? Da patologia ou do 

agravamento da patologia teve origem alguma incapacidade? R: Sim; 

discopatia lombar com pressão radicular; Sim. 6- Caso a resposta ao 

quesito anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se o diagnóstico atual foi 

estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame 

complementar? R: Clínico e exames de imagem. 7- Diga o Sr. Perito, no 

caso de resposta afirmativa ao quesito anterior indicando existência de 

exame complementar qual foi o resultado do mesmo. R: Ressonância 

magnética = 27/11/2017 = discopatia degenerativa e protusões discais 

lombar. 8- No caso de incapacidade, há possibilidade de se estabelecer 

clinicamente a data do início da incapacidade (DII) da enfermidade e de seu 

agravamento, se for o caso? Caso positivo, quando e qual o critério 

utilizado? Caso negativo, indique a data do início da incapacidade(DII), ou 

se apenas é possível atestar a incapacidade a partir de realização de 

laudo pericial, especialmente se datado início da enfermidade não coincide 

com a data do início da incapacidade. R: O autor teve piora do quadro 

clínico em julho de 2019, mas vem apresentando queixa de dores desde 

2017 que o limitava para determinadas atividades de esforços eintesos 

com a coluna vertebral lombar. 9- Caso a resposta ao quesito nº5 seja 

afirmativa diga o Sr. Perito se a patologia declinada encontra-se em fase 

evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)? R: Residual. 10- 

Caso a resposta ao quesito número cinco seja afirmativa diga o Sr. Perito 

se o autor encontra-se em uso de medicação específica para o 

diagnóstico declinado? R: Sim. 11- Diga o Sr. Perito, considerando a 

profissiografa da atividade declarada, se o autor se apresenta 

incapacitado para o trabalho ou para as atividades que anteriormente 

exercia? R: Não. 12- Dia o Sr. Perito se a incapacidade é total ou parcial? 

Para sua atividade ou para qualquer atividade? Quais limitações que a 

moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do autor, levando-o à 

incapacidade total ou parcial. R: Parcial para atividades habituais e total 

para as que requeiram esforços intesos com a coluna vertebral lombar. 

13- Caso a resposta ao quesito 12 seja afirmativa diga Sr. Perito se a 

incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária? 

Para sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a 

moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do autor, levando- o á 

incapacidade permanente ou temporária? R: Permanente para atividades 

de esforços. 14- No caso de incapacidade, diga Sr. Perito se a 

incapacidade teve origem em algum doença do trabalho, doença 

profissional ou acidente do trabalho, no que se inclui acidente sofrido fora 

do local de trabalho, mas na execução de serviço a trabalho , em viagem a 

trabalho e no percurso da residência para o local de trabalho ou deste 

para aquela, ainda que em veículo de propriedade da parte autora. R: 

Provavelmente devido atividades que exigiam esforços intensos com a 

coluna vertebral lombar. 15- No caso de incapacidade “permanente e 

parcial”, diga Sr. Perito se a incapacidade decorreu de acidente de 

qualquer natureza. Caso positivo, diga Sr. Perito se, após a consolidação 

das lesões =, restaram sequelas que implicam redução da capacidade ára 

o trabalho que o autor habitualmente exeria. R: Informa que após esforço 

ao levantar máquina teve piora do quadro clínico geral levando a 

incapacidade progressiva aos esforços intensos. 16- No caso de 

incapacidade “temporária e parcial” e “temporária e total”, qual a data 

provável ou prazo estimado e indicado para a recuperação laborativa. R: 

NDN. 17- No caso de inapaciade “permanete e total” ela se estende, sob o 

ponto de vista médico, para toda e qualquer atividade laboral? Ou é 

possível a reabilitação para putra função? R= Está em tratamento de 

saúde e não tem condições de atividade laboral; incapacidade para o 

trabalho que exija esforço intenso total e permanente devido não suportar 

mais levantamento e transporte de peso devido as complicações pós 

operatórias; estudou até a oitava série do ensino fundamental (pouca 

capacidade intelectual); sendo assim, poderia laboral após tratamentos 

necessários dependendo da evolução clínica, teria que ser reavaliada; 

mais no momento sem condições de remanejamento. 18- Diga Sr. Perito se 

a parte autora é portadora de algumas das seguintes enfermidades: a) 

turbeculose, b) hanseníase; c) alienação mental; d) neoplasia maligna. E) 

cegueira; f) paralisia irreversível e incapacitante; g) cardiopatia grave; h) 

doença de Parkinson; espondiloartrosse anquilosante; i) nepropatia grave; 

j) sindone da imunodeficiência adquirida – IDAS; l) Contaminação por 

radiação com base em conclusão da medicina especializada; m) 

hepatopatia grave. R= Não. Sendo assim, pode-se concluir que a autora 

se encontra incapacitado para o trabalho, não reunindo, pois, condições 

de continuar o labor que regularmente exercia (entregador). Acerca da 

incapacidade laborativa, Marina Vasques Duarte, em sua obra Direito 

Previdenciário (Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2007), discorre sobre o tema: 

Todavia, as condições pessoais do segurado devem ser avaliadas dentro 

de seu contexto social, se considerada sua idade, aptidões, grau de 

instrução, limitações físicas que irão acompanhá-lo dali para frente, bem 

como a diminuição do nível de renda que a nova profissão poderá 

acarretar. A jurisprudência manifesta-se no mesmo sentido: INTERESSE 

DE AGIR. ALTA PROGRAMADA. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS 

DO SEGURADO. TERMO INICIAL. Se o INSS concede o benefício e 

submete o segurado à alta programada, não há falar em ausência de 

interesse processual. Resta de plano configurada a pretensão resistida, 

mormente se o segurado pretende a manutenção do benefício, pela 

persistência da incapacidade, e a sua posterior conversão em 

aposentadoria por invalidez. A circunstância de ter o laudo pericial 

registrado a possibilidade, em tese, de serem desempenhadas pelo 

segurado funções laborativas que não exijam esforço físico no uso das 

mãos e braços, não constitui óbice ao reconhecimento do direito ao 

benefício de aposentadoria por invalidez quando, por suas condições 

pessoais, aferidas no caso concreto, em especial a idade e a formação 

acadêmico-profissional, restar evidente a impossibilidade de reabilitação 

para atividades que dispensem o uso de força física, como as de natureza 

burocrática. Cabível o restabelecimento do auxílio doença desde que 

indevidamente cessado, frente à constatação de que nesta ocasião o 

segurado já se encontrava impossibilitado de trabalhar, e a respectiva 

conversão em aposentadoria por invalidez na data do laudo pericial, 

quando constatada, no confronto com os demais elementos de prova, a 

condição definitiva da incapacidade. (TRF-4 - APELREEX: 

195536920144049999 PR 0019553-69.2014.404.9999, Relator: TAÍS 

SCHILLING FERRAZ, Data de Julgamento: 28/07/2015, QUINTA TURMA, 

Data de Publicação: D.E. 12/08/2015) – Grifo nosso Assim, da simples 

análise do quadro clínico do requerente, comprovado pelas perícias, e das 

atividades que costumava desenvolver, é de se concluir pela 

impossibilidade, ao menos por ora, de desempenhar a atividade laborativa 

anteriormente desenvolvida, motivo pelo qual, resta-nos analisar sua 

condição de segurado. Por este viés, cumpre registrar, que a qualidade de 

segurado da requerente não foi objeto de ponto controvertido em sede de 

contestação. No que pertine ao período de carência, necessário à 

concessão na maioria dos benefícios previdenciários, in casu, não se 

aplica, conforme preconizado pelo art. 26 da Lei nº 8.213/91. Art. 26. 

Independe de carência a concessão das seguintes prestações: (…); II - 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de 

qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem 

como nos casos de segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de 

Previdência Social, for acometido de alguma das doenças e afecções 

especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho 

e da Previdência Social a cada três anos, de acordo com os critérios de 

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

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

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

havendo se falar, portanto, em falta de qualidade de segurado. Por 
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oportuno, forçoso salientar, que em casos deste jaez, restando 

comprovada a incapacidade para o desenvolvimento da atividade 

profissional que anteriormente era exercida pelo segurado, o magistrado, 

em virtude do princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários, e 

com vistas ao fim social dos benefícios, acaba por conceder a 

aposentadoria por invalidez ao segurado permanentemente incapaz para o 

trabalho. In casu, é necessário atentar-se às particularidades presentes, 

desta forma, denota-se dos documentos carreados aos autos, mormente 

pelo laudo pericial, que o requerente, embora tenha laborado como 

entregador, conta, no momento, com doença residual, estando 

incapacitado total e permanentemente para a atividade qualquer atividade 

laborativa, sendo, portanto, insucetivel de reabilitação. Deste modo, 

levando em consideração o acima esposado, e em consonância ao 

disposto no art. 62 da Lei nº 8.213/91, a procedência do pedido de 

aposentadoria por invalidez é medido que se impõe em decorrência da 

moléstia que ora lhe assola. Assim, nos termos do artigo 60, § 1º, da Lei 

8.213/91, bem como, entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ - 

AgRg no REsp: 1439115 SC 2014/0043060-2, Relator: Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/04/2014, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2014), o termo inicial deve se dar 

da data do requerimento indeferido. Por outro lado, por verificar que o 

autor teve seu benefício concedido até o dia 0706/2019, verifico que o 

mesmo deverá, no caso dos autos, receber o benefício desde a data da 

cessação indevida do benefício na via administrativa. Isto posto, nos 

termos do art. 490, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

formulado pelo autor MANOEL ARAÚJO DA SILVA e CONDENO o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS: a) A IMPLANTAR o 

benefício de aposentadoria por invalidez, desde a data da cessação 

indevida do benefício na via administrativa (19.10.2017 – ID. 13913094), 

com renda mensal de 100% (cem por cento) do salário-de-contribuição da 

Autora; b) A efetuar o PAGAMENTO das parcelas retroativas desde a 

data da cessação indevida do benefício na via administrativa (19.10.2017 

– ID. 13913094) até a efetiva implantação da aposentadoria por invalidez, 

devendo sobre tais parcelas, incidir juros de mora, a partir da citação 

(súmula nº 204, do STJ), de 1% a.m. até a edição da Lei nº 11.960/2009, 

quando então serão devidos no percentual de 0,5% a.m., e correção 

monetária pelos índices oficiais desde o vencimento de cada parcela. c) 

CONCEDO à parte Autora a antecipação dos efeitos da tutela, devendo o 

INSS implantar o benefício da aposentadoria por invalidez no prazo de 30 

(trinta) dias, contados de sua ciência desta sentença; d) CONDENO o INSS 

ao pagamento dos honorários periciais, fixados em R$ 200,00 (duzentos 

reais) a serem requisitados através da AJG, tão logo haja a apresentação 

dos dados pessoais, por parte do médico perito; e) Deste modo, 

CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios que FIXO no 

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

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

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

condenar o requerido no pagamento das custas processuais, eis que 

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

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

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

direito controvertido não excedem a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, 

§ 3º, inciso I e § 4º, inciso III, do CPC/2015). Dados da implantação do 

benefício: Número do CPF: 010.920.418-26; Nome da Mãe: Maria Tereza de 

Araújo; Nome do Segurado: Manoel Araújo da Silva; Endereço do 

Segurado: Bairro Cidade Alta, Rua Frei Henrique de Coimbra, nº 360, Alta 

Floresta/MT; Benefício concedido: Aposentadoria por invalidez; Renda 

mensal: a ser calculado pelo INSS; Data do início do Benefício-DIB: 

19.10.2017; Prazo para autarquia cumprir a sentença: 30 (trinta) dias para 

o seu cumprimento. Em consequência, JULGO EXTINTO o feito COM 

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

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

presente, mediante as baixas e cautelas de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de janeiro de 2020. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000218-12.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL MARIA SILVA OLIVEIRA (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 1000218-12.2020.8.11.0007 IZABEL MARIA SILVA OLIVEIRA 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CERTIDÃO DE 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO do(a) Procurador(a) da parte autora, para 

apresentar os quesitos a serem respondidos pelo médico perito designado 

nos autos, Dr. Diego Marcelo Muller – CRM 6838/MT, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 65909 Nr: 5550-60.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Machado Damásio, Francisca Aires Barbosa, Atilio 

Machado Damásio, José Dionísio Damasio, João Machado Damasio Filho, 

Neide Aparecida Damasio

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8969-B, James Rogério Baptista - OAB:SP/196.274, Juliano 

Marques Ribeiro - OAB:MT/8973-B, Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCENDENTE A IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

motivo pelo qual, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte exequente 

à fl. 159.EXPEÇA-SE requisição de pagamento, observando-se a 

Resolução 115 do CNJ.Isento as partes do pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 114261 Nr: 2709-19.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lurdes da Silva Pego

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES os presentes Embargos à Execução, 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código 

de Processo Civil (NCPC), para DECLARAR como devido o valor total de 

R$ 24.085,78 (vinte e quatro mil e oitenta e cinco reais e setenta e oito 

centavos), calculados em 12/2018.Em razão da sucumbência, nos termos 

do artigo 85, §2º do CPC, condeno a Embargada ao pagamento das custas 

processuais e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o excesso de execução R$ 5.909,32 (cinco mil, novecentos 

e nove reais e trinta e dois centavos), observado o disposto nos §§ 3º e 

4º do artigo 98 do atual CPC. Certificado o trânsito em julgado, intime-se a 

parte exequente para que apresente os seus dados bancários para o 

deposito judicial do valor objeto da presente execução. Consigno ainda 

que, no feito executivo, haverá a expedição de RPV, sem a intimação da 

Procuradoria acerca da homologação do valor apresentado, eis que já o 

fez, através dos presentes Embargos.Após, quanto aos presentes 

Embargos, ao ARQUIVO, com as baixas pertinentes.

Comarca de Barra do Garças

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173217 Nr: 6385-18.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Maria Emília Gaspar Botelho Funari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Aparecido Buzetti, Fabricia Fúria 

Buzetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Bezerra de Brito - 

OAB:12.352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldo Aparecido do 

Livramento - OAB:68724/SP, Ligea Pereira de Melo Livramento - 

OAB:195.559-SP, Marlon Luiz Garcia Livramento - OAB:203.805-SP

 INTIME-SE a parte Executada, pessoalmente caso de faça necessário, 

para que informe conta bancária apta a receber o valor penhorado às fls. 

316/319, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 294160 Nr: 15381-29.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denemárcio Borges Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 306209 Nr: 5722-59.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Junior Oliveira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306778 Nr: 6071-62.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Toyota do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORISA DA CONCEICAO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA BORGES DE MESQUITA 

- OAB:23926/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 318303 Nr: 12306-45.2019.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Loreni Napolitano da Silva, Maria de Lourdes Moraes 

Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilio Henrique da Costa - 

OAB:10327-B

 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.: 324305 Nr: 15152-35.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eucleio José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 327099 Nr: 1296-67.2020.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 
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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: Adilson Caetano Silva, Adriana de Fatima Martins 

Caetano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clerismar Ferreira de Oliveira - 

OAB:MT 19.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido de alvará judicial feito por ADILSON CAETANO 

SILVA e ADRIANA DE FATIMA MARTINS CAETANO DA SILVA, objetivando 

a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados nas 

contas de sua Filha MONIQUE ISADORA MARTINS SILVA, que se encontra 

internada em estado grave no pronto socorro de Barra do Garças –MT, em 

virtude de um acidente de motocicleta.

2. Informam os Autores que devido ao acidente foram despendidas 

quantias de seu patrimônio para a compra de medicamentos necessários 

para manutenção da vida de sua filha, sendo que por ser ela professora 

da rede pública de ensino, deve haver cifras guardadas em suas contas 

bancárias.

3. Com a inicial vieram os documentos de fls. 07/11.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Conforme se depreende da petição inicial a filha dos Autores 

encontra-se em condição transitória em que não consegue exprimir sua 

vontade em razão do acidente sofrido, motivo pelo qual os Autores 

pleiteiam a liberação de alvará judicial para movimentar, mesmo que 

provisoriamente, as contas da acidentada.

6. Ocorre que conforme dispõe o artigo 1.767 do Código Civil o caso 

apresentado amolda-se perfeitamente a ação de curatela, fazendo com 

que a presente ação não deva prosseguir por inadequação da via eleita.

7. Cabe ressaltar que os pais são legitimados para o ingresso de ação de 

curatela, conforme disposto no artigo 1.775, § 1º, CC, devendo, portanto, 

ingressar com a demanda, que deverá prosseguir no rito disposto nos 

artigos 747 a 763 do CPC.

 DISPOSITIVO

8. Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do 

art. 330, III, do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito, com fulcro no art. 

485, VI, do CPC.

9. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

10. PROCEDA às baixas e anotações necessárias e ARQUIVE-SE com as 

cautelas de praxe.

11. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95512 Nr: 420-64.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Celedônio Xavier, Lilian Regina Xavier, Ana 

Paula Goellner, Jamile Goellner Zambardino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. Rosa & Duarte Ltda, José Martins Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734, Wilma 

Alves da Silva - OAB:MT 17.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Mendonça Marques 

- OAB:MT 1.460-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168090 Nr: 11060-58.2012.811.0004

 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): RG Veículos e Transportes Ltda, Gilmar José 

Schafer, Rosangela Zeizer Schafer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wállace Eller Miranda - 

OAB:OAB/MT 22.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232726 Nr: 11019-52.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA DONIZETE DA SILVA QUINTINO, 

Aparecida Donizete da Silva Quintino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 282976 Nr: 8871-97.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Joaquim Neto, DUCELIA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA NETO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deocleciano Couto menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leônidas Albano da Silva - 

OAB:12258/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 297454 Nr: 968-74.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos de Abreu Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eric Darci Alves de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicyus Pedro Giacomini 

Biazus - OAB:20984/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322968 Nr: 14558-21.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPGÁS Distribuidora de Gás S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. G. Costa - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Orione Neto - OAB:3606 

OAB/MT, Mauro Alcides Zuppi da Conceição - OAB:SP - 27.823

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 36,00 ( trinta e seis reais), quantia esta que deverá 

ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emitir 

Guia>Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos 

autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7696 Nr: 2120-32.1997.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdAVePL, GB, GBJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT, Jeanne Karla Ribeiro - OAB:8367/MT, Marcelo 

Augusto Borges - OAB:MT 6.189, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Barreta - OAB:SP 

27.450, RUBENS BORTOLI JUNIOR - OAB:OAV/MT 5.620

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72221 Nr: 5468-09.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Adolfo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - OAB:8804, 

Eduardo Azevedo Gomes - OAB:MT 17.996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72356 Nr: 5607-58.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solo Vivo Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Rodrigues Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE KUCHTA - 

OAB:47477/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, e considerando o pedido retro, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora, via matéria de 

imprensa, para que apresente planilha atualizada do débito, em 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164645 Nr: 6457-39.2012.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sônia Maria de Oliveira, Espólio de Lourival Carlos 

Praxedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Braz Marques Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana kelly Rolim assunção - 

OAB:39.728, Clarito Pereira - OAB:7.531-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844, Antonio Nunes de Sousa Filho - OAB:MT 15.027 A

 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.: 178762 Nr: 751-07.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iresolve Companhia Seguritizadora de Créditos 

Financeiros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Nova Era Ltda Me, José 

Humberto da Silva, Antônio dos Reis da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 216004 Nr: 467-28.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A, Vanio 

Cesar Picker Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelcidio Primo Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Taylise Catarina Rogério 

Seixas - OAB:15.483-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé, para os devidos fins, que decorreu o prazo de 

suspensão dos autos. Dessa forma, impulsiono os auto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235631 Nr: 13161-29.2016.811.0004

 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: Luana Nathielle Gonçalves Cavalcante

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Arantes Medeiros - 

OAB:31388/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Henrique Vieira - 

OAB:MT 26.417-A

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação das partes para se manifestarem acerca do laudo de avaliação 

no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261466 Nr: 13900-65.2017.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CRUZEIRO DA COSTA, SILVA ASSIS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVENOR PRADO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Leandro Assis do Vale - 

OAB:22790

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265009 Nr: 16174-02.2017.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credijud cooperativa de economia de credito mutuo dos 

servidores do poder judiciario de mato grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célia Gama Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elida Sylbene Laurindo da Silva 

- OAB:6009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268830 Nr: 184-34.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. E. de Souza Nascimento, Larissa de Souza 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:MG 44.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287838 Nr: 11739-48.2018.811.0004

 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: Wesley de Paula Teixeira

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Augusto Carvalho 

Jesus Pereira - OAB:MT 18.160, Erin Leonel Vilela - OAB:MT 15.821, 

HÉRICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO - OAB:13.327, MAURICIO 

COSTA BARBOSA - OAB:19.457/MT, Olimpio Ferreira da Silva Neto - 

OAB:25338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Freire Jardim 

Santos - OAB:MT 26.992-A, Luiz Henrique Vieira - OAB:MT 26.417-A

 Considerando a manifestação dos terceiros interessados às fls. 163/186, 

impulsiono o feito para que sejam intimadas as partes para se 

manifestarem, no prazo comum de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 296415 Nr: 444-77.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Ferreira de Carvalho

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A
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 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação das partes para se manifestarem acerca do laudo de avaliação 

no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 297454 Nr: 968-74.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos de Abreu Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eric Darci Alves de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicyus Pedro Giacomini 

Biazus - OAB:20984/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do artigo 1.282 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja expedido edital de intimação 

da parte autora, com prazo 30 (trinta) dias, para dar andamento ao feito, 

sob pena de extinção do processo.

"Art. 1.282. Quando intimada pelo Diário da Justiça Eletrônico ou via carta 

com aviso de recebimento, não promovendo a parte autora os atos e 

diligências que lhe competir, necessárias ao andamento do processo, 

deve ela ser intimada pessoalmente para, 5 (cinco), dar andamento ao 

feito sob pena de extinção. Parágrafo único. Não dispondo de numerário 

para a realização da diligência, a parte autora deverá ser intimada por 

edital, a ser afixado no átrio do Fórum e no Diário da Justiça Eletrônico. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 303997 Nr: 4492-79.2019.811.0004

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Marcone Ferreira, Mauricio Renato 

Encinas Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 313049 Nr: 9609-51.2019.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Vilela de Moraes, Nimar Amorim Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 319631 Nr: 12875-46.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Delmar Holenbach Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE MOREIRA DOS 

SANTOS - OAB:24241/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326117 Nr: 806-45.2020.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Teresa da Silva Bispo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tim Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lorena Soares Santos 

Machado - OAB:OAB/MG 124.107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232694 Nr: 10993-54.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Cesar Stucchi Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emiliano Abraão Sampaio Novais, Fernando 

Sampaio Novais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Fernando Girolli - 

OAB:253674/SP, Mário Takatsuka - OAB:SP 43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 
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OAB:MT 13.613, Fernando Tardioli Lúcio de Lima - OAB:SP 206.727, 

Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos 

de Souza - OAB:MT 20.350/O, Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT, Willian Gonçalves Lino de Oliveira - OAB:20511

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, cabe agora ao 

Tribunal de Justiça fazer o juízo de admissibilidade do recurso de apelação 

(tempus regit actum).

2.Assim, INTIME-SE a parte apelada para apresentar contrarrazões, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015.

3.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

4.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246596 Nr: 3930-41.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->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): ADERSON RODRIGUES FIGUEREDO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192300 Nr: 11891-38.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE T BRUNCK CIA LTDA ME, Jorge 

Teixeira Brunck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Teixeira Guimarães - 

OAB:21665-0/MT, MANOELA RODRIGUES DA SILVA - OAB:MT/22280-O

 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.: 171590 Nr: 4337-86.2013.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdevino Miranda de Sá, Pablo Miranda de 

Jesus, Evany Rosa de Jesus Miranda, Pamela Miranda de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo góes Nicoladelli - OAB:17.980/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.: 178628 Nr: 585-72.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. Oliveira Rios - ME, Allana Oliveira Rios

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE o Exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o 

que entender de direito para o prosseguimento do feito.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 297454 Nr: 968-74.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos de Abreu Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eric Darci Alves de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicyus Pedro Giacomini 

Biazus - OAB:20984/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT

JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N. 968-74.2019.811.0004-id.297454

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Domingos de Abreu Júnior

PARTE REQUERIDA: Eric Darci Alves de Lima

INTIMANDO(A, S): Domingos de Abreu Junior

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para DAR(EM) PROSSEGUIMENTO AO 

FEITO EM 05(CINCO) DIAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 485 DO CPC, SOB 

PENA DE EXTINÇÃO, pois este encontra-se paralisado há mais de 

30(trinta) dias, devendo para tanto manifestar-se dando andamento ao 

feito.

Eu, Julia da Silva Teixeira Buttner, digitei.

 Barra do Garças - MT, 7 de fevereiro de 2020.

Vanessa Faria de Freitas

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209538 Nr: 9259-05.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florise Jardim da Silva Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cemat - Centrais Elétricas Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex da Mata Rocha - OAB:MT 

18.258-O, ANDRÉ LUIS DE JESUS LAURINDO - OAB:18.483/MT

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

Lima - OAB:MT 3.127-A

 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 204/205, no prazo de 05 ( 

cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 243145 Nr: 1478-58.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Betinna Vicuna Vilela Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de Busca e Apreensão/citação, na cidade de 

Torixoreu-MT, no valor de R$ 532,00, devendo acessar o site do 

Tjmt.jus.br, para emissão do boleto para pagamento da diligência e 

comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258454 Nr: 11798-70.2017.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delba Sonia Sousa araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Humberto Campos Magalhães, 

Giselma Carmem Campos Carneiro Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabella Beatriz Santos Brito - 

OAB:OAB/MT N° 19223, José Eduardo Rodrigues Felisbino 

Nogueira - OAB:20279/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:13.521-A/MT

 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 

acerca dos embargos de declaração às fls. 429/434, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2465 Nr: 1151-51.1996.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clovis Barros Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camargo Soares Empreendimentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLY DE SOUZA FERREIRA - 

OAB:11.696-GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CLÓVIS BARROS 

MARQUES, para devolução dos autos nº 1151-51.1996.811.0004, 

Protocolo 2465, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154994 Nr: 6728-82.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alipio Paula Siqueira, Margarida Teles da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anna Cláudia de Castro, Carlos Alberto Pinto 

Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Mendonça Marques - 

OAB:MT 1.460-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luceny Rodrigues Severino 

de Lima - OAB:GO 13.988

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCENY 

RODRIGUES SEVERINO DE LIMA, para devolução dos autos nº 

6728-82.2011.811.0004, Protocolo 154994, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175906 Nr: 9758-57.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Martins do Carmo, Elisa Augusta Machado 

Martins, Gilberto Romanato, Eliana Moreira da Silva Romanato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Gilberto Romanato, 

Eliana Moreira da Silva Romanato, Geraldo Martins do Carmo, Elisa 

Augusta Machado Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Di Lorenze Victorino dos 

Santos Ronqui - OAB:125.406/SP, Leonardo Almeida Edelbluth - 

OAB:23177/MT, Munir El Arra de Paula - OAB:328.787/SP, Pollyana 

Soares Matos - OAB:MT 18.383, Ricardo Vendramine Caetano - 

OAB:SP 156.921, Rosinea di Lorenze Victorino Ronqui - 

OAB:171.192/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aroldo Joaquim Camillo 

Filho - OAB:SP 119.016, Fernando Tardioli Lúcio de Lima - OAB:SP 

206.727, Jorge Ibanes de Mendonça Neto - OAB:136.506, Maria 

Cristina Carvalho de Jesus - OAB:167891-OAB/SP, Pollyana Soares 

Matos - OAB:MT 18.383, Ricardo Vendramine Caetano - OAB:SP 

156.921

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NAYNE CORREA 

DEVOTTE, para devolução dos autos nº 9758-57.2013.811.0004, 

Protocolo 175906, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223398 Nr: 4909-37.2016.811.0004

 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: Claudio Gomes Costa

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 Certifico que o recurso de apelaçao de folhas 121/123 apresentado pela 

parte requerida, fora interposto tempestivamente e preparado conforme 

folhas 124. E conforme artigo 1.010 do CPC, impulsiono os presentes 

autos para intimação da parte apelada para contrarrazoar no prazo de 

quinze dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267809 Nr: 17875-95.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NL Sentinello Materiais de Construção Ltda, Nilton César 

Sentinello, Micheli de Melo Sentinello, Luis Carlos de Castilho Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kassyo Rezende Barcelos - 

OAB:MT 15.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:MG 44.698

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação da parte embargada, 

via DJE, para manifestação sobre a petição de folhas 308/310 no prazo de 

05 ( cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268178 Nr: 18173-87.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Romanato, Eliana Moreira da Silva Romanato, 

Universo Intimo Indústgria e Comércio de Vestuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Martins do Carmo, Banco Bradesco 

S/A da Comarca de Campo Grande, Eduardo Alves de Moura, Iramaia 

Agropecuária Eireli
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Di Lorenze Victorino dos 

Santos Ronqui - OAB:125.406/SP, Pollyana Soares Matos - OAB:MT 

18.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Tardioli Lúcio de 

Lima - OAB:SP 206.727

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NAYNE CORREA 

DEVOTTE, para devolução dos autos nº 18173-87.2017.811.0004, 

Protocolo 268178, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272812 Nr: 2851-90.2018.811.0004

 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: Lucivânia Alves Nogueira

 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, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Freire Jardim 

Santos - OAB:MT 26.992-A, Luiz Henrique Vieira - OAB:MT 26.417-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FREUDES DIAS 

CARNEIRO, para devolução dos autos nº 2851-90.2018.811.0004, 

Protocolo 272812, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 290005 Nr: 12999-63.2018.811.0004

 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: Luis Gustavo Cabrera Machado de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nissan do Brasil Automóveis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mayr Duarte de Lucena Ribeiro 

Magalhães - OAB:MT 12.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBADILO SILVA CARVALHO 

- OAB:24051/A

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a petição de fls. 158/163, no prazo de 05 ( cinco) 

dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 297956 Nr: 1237-16.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: 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: RAFAEL RABAIOLI RAMOS - 

OAB:14.796, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROLDRIGO QUEIROZ 

DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 1237-16.2019.811.0004, 

Protocolo 297956, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165439 Nr: 7498-41.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paolo Cesar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:PR/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladeli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 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, requerendo o que de direito no prazo de 05 ( cinco) 

dias, para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 204917 Nr: 6542-20.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista da Silva - Transportes e Mecânica, 

Euripedes Alves Campos, Valquiria Fernandes dos Santos Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, 

Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Rafael Jara Bigio - 

OAB:MT 20194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:PR/22.819, Gustavo Amato Pissini - OAB:MT 13.842-A

 Certifico que os autos foram desarquivados e estão na secretaria à 

disposição do executado Banco do Brasil S/A, pelo prazo de trinta dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 301985 Nr: 3406-73.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. K. Comunicações e Empreendimentos Ltda - 

ME, ANDRÉ LUIZ HALIBOZEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, GEICIMAR CAMPOS DUQUES SOUZA - OAB:25.363

 (...)A exceção de pré-executividade, ou objeção de pré-executividade 

como é chamada por alguns, é uma forma de resistência ao processo 

executório admitida em nosso direito por construção jurisprudencial, 

posteriormente encampada pela doutrina processual.É cabível para a 

defesa atinente às matérias de ordem pública, tais como a ausência das 

condições da ação, dos pressupostos de desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem como àquelas relativas aos pressupostos 

específicos da execução, tal como a regularidade formal do título 

executivo.Registra-se que, para o conhecimento destas matérias em sede 

de exceção de pré-executividade, mostra-se imprescindível que elas 

possam ser identificadas de plano, sem necessidade de dilação 

probatória, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições 

da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma fácil 

análise documental, documentos estes que devem ser produzidos no 

momento da arguição.Pois bem. No caso dos autos, cumpre-me registrar 

que a parte executada não apresentou elementos suficientes que 

comprovem a ausência de requisitos da execução, bem como restou 

comprovado, pela parte exequente, que o título se fundamenta em líquido, 

certo e exigível.Nesse momento, considerando as objeções levantadas 

pelo autor, somente a inexigibilidade do título faria razão a presente 

exceção de pré-executividade. Entretanto, conforme assinalado, não há 

nenhum óbice quanto à exigibilidade do título.Vale ressaltar que embora 

não haja a assinatura da outra sócia da empresa no título apresentado, 

não é requisito necessário para que o mesmo seja executado, visto que 

de acordo com o próprio contrato social da empresa, só tornaria o título 

inexigível, se a obrigação fosse assumida em benefício de um dos 

quotistas ou de terceiro, logo, não há o alegado vício no título executivo. 

Por isso, não se vê pressupostos necessários para o conhecimento da 

presente petição. Isto posto, REJEITO a objeção de PRÉ-EXECUTIVIDADE 

constante dos autos e DETERMINO o prosseguimento da ação de 

execução.Intimem-se.(...)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189281 Nr: 9714-04.2014.811.0004
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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: Alair da Costa Leandro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cemat - Centrais Elétricas Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

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

Lima - OAB:MT 3.127-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NATHAYNE 

FERREIRA RODRIGUES, para devolução dos autos nº 

9714-04.2014.811.0004, Protocolo 189281, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 326713 Nr: 1059-33.2020.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito do Alto Xingu - Sicrédi Alto Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOARES BRITO E FRANCO SOARES LTDA ME, 

DIACUÍ FRANCO SOARES BRITO, LIDIA MARLI FRANCO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Verifica-se que a parte exequente, não apresentou com a 

inicial cédula de crédito bancário original.Acerca na imprescindibilidade já 

decidiu o Superior Tirbunal de Justiça: (...) Ante o exposto, faculto a 

emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que a parte 

autora instrua o feito com cédula de crédito bancário original, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, § único, do 

CPC.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 193810 Nr: 12948-91.2014.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: SLdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVL, SR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444, Paulo Henrique da Silva Magri - OAB:14179-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA CUNHA 

MARINHO - OAB:12501/A

 Vistos, etc.Quanto aos pedidos de fl. 225/227, transcorrido mais de 1 

(um) ano desde a última tentativa de bloqueio dos ativos financeiros do 

executado (fl. 196), viável proceder a nova tentativa, razão pela qual, 

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.Não 

havendo constrição de valores, intime-se a exequente para se manifestar 

no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.No que toca às 

restrições via Sistema RENAJUD, observa-se que já foi determinado o 

bloqueio para transferência dos veículos (fl. 209), não havendo, ainda, 

possibilidade de realizar penhora por meio do referido sistema.Assim, 

defiro apenas a restrição de circulação (total) dos veículos (fl. 209), por 

meio do Sistema RENAJUD. Por fim, no que se refere suspensões 

pleiteadas às fls. 227, (...)Portanto, não demonstrado o esgotamento dos 

meios tradicionais de satisfação e ante a ausência de indícios de que a 

parte executada oculta bens com o intuito de obstar a execução, indefiro o 

pedido.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167992 Nr: 10938-45.2012.811.0004

 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: Dulcinéia de Godoi Pinto, Gilberto Antonio Michelon Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques Simiriano Ramos dos Santos, E. L. 

Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 Recolhimento de diligências

Nos termos do art. 482, VI e art. 701, XVII, da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimação da parte autora, via DJE, para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado 

de intimação, no valor de R$ 72,00, devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, 

para emissão do boleto para pagamento da diligência e comprovar nos 

autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 193810 Nr: 12948-91.2014.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Salete Loureiro de Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imperial Veículos Ltda, Sandro Rother

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444, Paulo Henrique da Silva Magri - OAB:14179-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA CUNHA 

MARINHO - OAB:12501/A

 Vistos etc.

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, foi 

cumprida parcialmente em um valor ínfimo para ser bloqueado, estando 

neste sentido o demonstrativo retro juntado, informando o bloqueio do 

valor de R$ 1,80 (um real e oitenta centavos) da conta da executada.

 O valor bloqueado na conta mencionada é irrisório se comparados ao 

valor da dívida.

Nesse viés:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE 

VALORES IRRISÓRIOS FRENTE À DÍVIDA FISCAL. BACENJUD. 

LIBERAÇÃO. 1. Se o objetivo do legislador, ao estabelecer a possibilidade 

de penhora online como meio executivo, é a satisfação do crédito 

exequendo e não a penalização do devedor, torna-se razoável o 

desbloqueio de valores que se mostrem ínfimos quando comparados ao 

valor da dívida. 3. Agravo de instrumento provido. (TRF-4 - AG: 

50311336420164040000 5031133-64.2016.404.0000, Relator: ROBERTO 

FERNANDES JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/10/2016, SEGUNDA 

TURMA).

Frente ao exposto, determino o desbloqueio do valor de R$ 1,80 (um real e 

oitenta centavos).

Por oportuno, indefiro o pedido de penhora com relação a pessoa de 

Sandro Rother, tendo vista não ser ele parte deste processo, uma vez que 

a demanda fora proposta somente em face de executada Imperial Veículo 

Ltda.

Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o 

prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 173684 Nr: 6894-46.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogimar Ferreira Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Amaral Motta - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Ramos Vilela- 

Defensor Público - OAB:

 (...) Defiro os pedidos de fls. 179/182.Renove-se o mandado de 

notificação dantes expedido, a fim de notificar o Município de Barra do 

Garças/MT, para proceder com a busca e apreensão no imóvel do 

executado, devidamente acompanhado por 02 oficiais de justiça e com a 

advertência de que, havendo necessidade, deverão promover o 

arrombamento, lavrando-se o ocorrido que deverá ser assinado por 02 
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testemunhas devidamente qualificadas, presentes à diligência, conforme 

preconiza o artigo 846, §1° e ss. do Código de Processo Civil.Registro que 

deverá ser certificada de forma pormenorizada a atual situação do imóvel, 

bem como anexadas à certidão, fotografias atuais do bem.Determino, 

ainda, a expedição de carta precatória, a fim de intimar o requerido para, 

no prazo de 03 (três) dias, pagar a importância devida pelo 

descumprimento da deliberação judicial, conforme cálculo apresentado à 

fl. 183, sob pena de penhora, nos termos do art. 829, do CPC, devendo a 

referida ordem ser cumprida no endereço indicado à fl. 182.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 06 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.: 326802 Nr: 1125-13.2020.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joelma Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Multimarcas Administradora de Consórcios 

Ltda, Fabiano Lopes Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cesar Nogueira Reis - 

OAB:19.166 / GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Cuida-se de Ação de Rescisão de Contrato e Restituição de 

Valores c/c Danos Morais.Importante, destacar, inicialmente, que, 

conforme provimento nº. 23/2015-CM, do Conselho da Magistratura deste 

Estado, é de exclusiva responsabilidade dos signatários de petições 

transmitidas por meio eletrônico a confecção da petição e anexos por meio 

digital em conformidade com os requisitos dispostos neste Provimento, 

senão vejamos:Art. 11. São de exclusiva responsabilidade dos signatários 

de petições transmitidas por meio eletrônico:I – (...) 3º Não será 

protocolizada pelo sistema a petição e documentos que não estejam em 

conformidade com as regras deste artigo.Desta forma, verifica-se que os 

documentos inseridos pela parte autora se encontram em desacordo com 

referido artigo supracitado.No que tange ao pedido de gratuidade da 

justiça postulado pela parte, cumpre esclarecer que os benefícios da 

assistência judiciária não podem e nem devem ser deferidos ante o 

simples pedido formulado pelo requerente, sem qualquer comprovação da 

hipossuficiência alegada.Assim, desentranhem-se os documentos de fls. 

22/39, para que a parte, no prazo de 10 (dez) dias, proceda a nova 

juntada atribuindo ordem sequencial correta. Outrossim, intime-se a parte 

autora para que, no prazo supracitado, comprove a necessidade dos 

benefícios da justiça gratuita ou, não sendo o caso, recolha as custas e 

taxas judicias, sob pena de extinção do feito.Intime-se. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322005 Nr: 14047-23.2019.811.0004

 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: RAOS, PNPdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Abreu Pereira - 

OAB:25169/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 300934 Nr: 2845-49.2019.811.0004

 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: LIdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 326232 Nr: 849-79.2020.811.0004

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Stênia Rodrigues de Sousa Melo, Jerônimo Batista de 

Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORRAN DE SOUZA SANTOS - 

OAB:22422/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, julgo extinto o presente feito, sem julgamento de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Custas pela 

parte autora.Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intimem-se.Cumpra-se.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 327333 Nr: 1463-84.2020.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Do Valle Indústria e Comércio de Alimentos Ltda, 

Hamilton Martins Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Secretaria da 

Fazenda do Estado de Mato Grosso, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cesar Nogueira Reis - 

OAB:19.166 / GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Já o dano de difícil reparação, extrai-se do fato de que o não deferimento 

imobilizaria ativos da empresa, impossibilitando a circulação de riquezas e 

seu consequente funcionamento, bem como a deterioração da mercadoria, 

visto que se trata de produtos alimentícios perecíveis. Se não bastasse, o 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou entendimento por meio do 

julgamento do IRDR, Tema 2, de que a apreensão de cargas somente se 

mostra legal quando visa coibir infração material de caráter continuado, 

seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria 

desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o 

destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em 

razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme 

legislação estadual. (TJMT. Tema 2. 1012269-81.2017.811.0000. Rel. Des. 

José Zuquim. Julgado em 19/09/2019).Assim, embora o ato não seja de 

total ilegalidade, visto que houve recusa na apresentação de documentos 

no momento da fiscalização, sendo necessária autoridade policial para tal 

ato, em sede de mandado de segurança, denota-se que as mercadorias 

estão acobertadas com os devidos documentos fiscais 

correlatos.Portanto, por restarem demonstrados os requisitos 

autorizadores de concessão da medida liminar, defiro a liberação das 
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mercadorias descritas nos documentos fiscais de fls. 24.Notifique-se o 

impetrado para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar informações (Lei 

12.016/09, art. 7º inciso I).Decorrido o prazo, vista ao Ministério Público 

pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei 12.016/09).Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 208017 Nr: 8344-53.2015.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Leonardo Nunes Armando

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:18477/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Carla de Oliveira - 

OAB:MT 16.659

 SENTENÇA

Trata-se de embargos à execução oferecidos pelo Estado de Mato Grosso 

em face de Flávio Leonardo Nunes Armando.

A fls. 42/48 o embargante apresentou os cálculos do valor devido diante 

da alegação de excesso de execução.

A fls. 50 o embargado concordou com os cálculos apresentados.

É o relatório.

Tendo em vista que o embargado anuiu aos valores apresentados pelo 

embargante a fls. 42/48, homologo-os.

Na forma do artigo 487, III, ‘a’, do CPC, homologo o reconhecimento, pelo 

embargado, da procedência do pedido formulado pelo embargante (fls. 

50).

Expeça-se precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente, devendo permanecer os autos em arquivo até a quitação.

Insta consignar que a atualização do débito será observada quando do 

pagamento ao credor.

Traslade-se cópia desta sentença para o feito executório.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 257998 Nr: 11461-81.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: F. Z. L. R. Miranda - Me, Francine Zancanaro Lehnem 

Rodrigues Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se se houve a intimação dos embargantes.

Com o trânsito em julgado, ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 223717 Nr: 5096-45.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Máster Balanças Ltda, Andresa dos Santos 

Silva, Derlivon Pereira da Silva

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

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SÁVIO DE SOUZA 

- OAB:18.772, GEICIMAR CAMPOS DUQUES SOUZA - OAB:25.363, 

GEICIMAR CAMPOS DUQUES SOUZA - OAB:25.363/MT

 PROCESSO Nº 5096-45.2016.811.0004 – CÓDIGO Nº 223717

SENTENÇA

Trata-se de ação de execução fiscal movida pela Fazenda Pública 

Estadual em face de Master Balanças Ltda e outros.

 A fls. 34/37, foi deferido o pedido de penhora online, via BACENJUD, em 

contas em nome dos executados, houve bloqueio do valor integral da 

ordem inicial. Desse modo, em razão de ter satisfeito a obrigação através 

de penhora online, enseja a dispensa do procedimento judicial executório.

É o sucinto relatório. Decido.

Considerando que a coexecutada Sra. Andressa dos Santos Silva foi 

intimada por seu advogado constituído e se manteve em silêncio, a 

legislação processual dispõe, por meio do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, que, sendo satisfeita a obrigação, é imperativo ao juiz a 

extinção da execução apresentada. O mesmo diploma legal regulamenta, 

pelo artigo 925, que a extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença.

Ante a satisfação da obrigação assentada na certidão de dívida pública 

apresentada, não justificando mais a continuidade da marcha processual, 

julgo extinto o processo de execução, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Transitando em julgado a presente decisão, expeça-se competente alvará 

de levantamento em favor da exequente, devendo o valor ser transferido 

para a conta bancária indicada a fls. 44.

 Custas a serem quitadas pelos executados.

 Após, deem-se baixas, como em eventual arresto ou penhora que, por 

ventura, tiverem sido efetivados nos autos e, transitando em julgado, 

arquivem-se com as anotações de estilo.

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

 Barra do Garças-MT, 05 de fevereiro de 2020.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 93094 Nr: 6902-62.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emisvaldo Benedito Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS 

FERLETE - OAB:6404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Xavier Guimarães - 

OAB:MT 15.338

 À exceção dos créditos de natureza alimentícia, os pagamentos devidos 

pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, em virtude de sentença 

judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de 

apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida 

a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos 

créditos adicionais abertos para este fim.(...)§ 3º. O disposto no "caput" 

deste artigo, relativamente à expedição de precatórios, não se aplica aos 

pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor que a 

Fazenda Federal, Estadual, Distrital ou Municipal deva fazer em virtude de 

sentença judicial transitada em julgado.Dessa forma, verifica-se que o 

referido dispositivo exclui a aplicação das regras estatuídas no caput às 

requisições de pequeno valor (RPV), inclusive na parte que vincula os 

precatórios à ordem cronológica de apresentação e à conta dos créditos e 

dotações orçamentárias respectivas. E ainda, estabelece o artigo 17, §2°, 

da Lei 10.259/01 que:Art. 17. Tratando-se de obrigação de pagar quantia 

certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado 

no prazo de sessenta dias, contados da entrega da requisição, por ordem 

do Juiz, à autoridade citada para a causa, na agência mais próxima da 

Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, independentemente de 

precatório.(...)§ 2ºDesatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o 

sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisãoPortanto, 

determino a expedição de ordem de bloqueio no valor de R$ 17.867,32 (R$ 

10.875,76 – Emisvaldo Benedito Dias e R$ 6.991,56 – Juscileny Siqueira 

Campos Ferlete) suficiente à satisfação da demanda. Após a constrição, 

expeça-se competente alvará de levantamento em favor do exequente, 

conforme manifestação retro de fls. 1.148.Transcorrido o prazo, sem 

manifestações, remetam-se os autos ao arquivo. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Barra do Garças, 30 de janeiro de 2020.CARLOS AUGUSTO 

FERRARIJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 171113 Nr: 3716-89.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Ferreira Lima

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal no 

Estado de Masto Grosso - OAB:

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Roberto Ferreira Lima 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social. Devidamente intimado, o 

executado apresentou impugnação aos cálculos alegando excesso de 

execução, nos termos do artigo 535, do Código de Processo Civil.Nas 

condenações judiciais de natureza previdenciária, a correção monetária 

baseia-se nos fundamentos da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o artigo 

41-A na Lei nº 8.213/91. Este, por sua vez, esclarece os reajustamentos 

dos benefícios com base no INPC – Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor: Art. 41-A. O valor dos benefícios em manutenção será 

reajustado, anualmente, na mesma data do reajuste do salário mínimo, pro 

rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou do último 

reajustamento, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - 

INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

- IBGE. (Incluído pela Lei nº 11.430/2006).Quanto aos juros de mora, o 

Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, estabeleceu a 

incidência de acordo com a remuneração oficial da caderneta de 

poupança, com base na Lei nº 11.960/2009, fixando a seguinte tese: As 

condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária 

sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que 

se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que 

incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91.Quanto aos juros de mora, no período 

posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, incidem segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança.Sendo assim, para 

condenações relacionadas com verbas de natureza previdenciária, 

ressalta-se a atual incidência do INPC e do índice de poupança. Portanto, 

em vista do que foi fixado pelo STJ, consubstanciado no artigo 535, do 

CPC, conheço da arguição de excesso de execução.Dessa forma, em 

razão de os cálculos apresentados pelo executado a fls. 227/241 

apresentarem concordância com o entendimento acima transcrito, 

homologo-os.Expeça-se precatório/requisitório.Os autos aguardarão em 

arquivo até a quitação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 31039 Nr: 788-54.2002.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Auxiliadora Pinheiro Rodrigues, M. 

Auxiliadora Pinheiro Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dennis Machado da Silveira - 

OAB:MT 5.752

 Autos: 788-54.2002.811.0004 – Código: 31039

Vistos.

 Em observância ao pedido de desbloqueio de conta do valor bloqueado a 

fls. 202/203, alega a executada que o bloqueio judicial recaiu sobre a 

pensão percebida junto ao Estado de Mato Grosso e sobre verba de 

caráter alimentar.

 Pois bem. Em análise aos documentos anexados aos autos, juntamente 

com o pedido de desbloqueio, não restou comprovado que os valores 

bloqueados são oriundos da pensão, visto que juntou apenas seu holerite 

do mês 08/2019.

 Posto isso, indefiro o pedido de desbloqueio de valores, devendo ser 

expedido alvará de levantamento em favor da parte exequente.

 Adiante, intime-se a Fazenda Pública para dar prosseguimento ao feito.

 Em caso de inércia, sem necessidade de nova conclusão, suspenda-se o 

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

Execuções Ficais.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Barra do Garças/MT, 30 de janeiro de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 66244 Nr: 9109-39.2006.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo César Dutra de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:MT 12.124, Juliana Batista dos Santos - OAB:11.154/MT

 CÓDIGO 66244

Vistos.

Segue anexo o comprovante de remoção de restrição do veículo 

bloqueado, via RENAJUD.

 Tendo em vista a sentença retro, remetam-se os autos ao arquivo, 

observando as cautelas de praxe.

Barra do Garças/MT, 30 de janeiro de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 71483 Nr: 4780-47.2007.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. F. Lima - Me, Emival Ferreira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILFARNEY VIEIRA DO 

NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

 Vistos.

Deferido o pedido de penhora online em contas em nome dos executados, 

via sistema BACENJUD, houve bloqueio de valores parciais ao total da 

ordem inicial.

 Oficie-se à diretoria da Conta Única do Poder Judiciário do estado de Mato 

Grosso, para que vincule a este feito o numerário transferido, conforme 

extrato em anexo.

Dessa forma, intimem-se as partes acerca da penhora, no prazo de 10 

(dez) dias. Transcorrido o prazo, sem oposição de embargos, expeça-se 

alvará de levantamento em favor da parte exequente.

Caso transcorrido o prazo, sem manifestação processual, suspendo o 

feito, pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 40 da Lei de 

Execução Fiscal.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 190750 Nr: 10841-74.2014.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Cândida dos Reis - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Freitas de 

Souza - Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 190750

Vistos.

1. Considerando que a serventia procedeu com a intimação da exequente, 

e não do executado, conforme fls. 45/46, intime-se a parte executada para 

pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se 

houver (CPC, 523).

2. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo, o débito será acrescido 

de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez 

por cento.

3. Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante.

4. Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário, expeça-se mandado 

de penhora e avaliação.

5. Sem prejuízo do disposto acima, com o transcurso do prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 05 de fevereiro de 2020.

 Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 267738 Nr: 17837-83.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laura Cristina Saturnina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Aparecida de Oliveira - 

OAB:MT 16.389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a imprescindibilidade de prova, segundo o banco de 

peritos do TJMT, nomeio o Sr. Rodrigo Ferreira de Azevedo, podendo ser 

encontrado na Rua São Benedito, n° 479, Bairro São Benedito, Barra do 

Garças-MT, com número para contato (66) 99695-2137. Deverá o perito 

indicado informar se aceita nomeação no prazo de 05 (cinco) 

dias.Cientifique ainda o Sr. Perito que a recusa deverá ser devidamente 

just i f icada, sob pena das responsabi l idades legais e 

administrativas.Deverá o perito agendar a perícia, a qual deve se realizar 

no período de 06 (seis) meses da ciência da nomeação.Remetam-se 

cópias dos documentos apresentados, cientificando o perito nomeado 

que, caso entenda necessário analisar outros documentos, poderá retirar 

os autos em carga pelo prazo de 05 (cinco) dias.Ainda, informe ao Sr. 

Perito que desde já arbitro para pagamento dos honorários periciais o 

valor de R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais), o que faço com fulcro 

no parágrafo único do artigo 2º da Resolução CNJ – RES – 2016/232, 

atento ao limite máximo da tabela do anexo da referida Resolução, 

aumentada em 02 vezes. Justifico a majoração dos honorários, em razão 

da grande dificuldade em se encontrar peritos na região.Fixo o prazo de 

20 dias para a apresentação do laudo pericial, a contar da data da 

realização da perícia.Com a perícia nos autos, vista às partes a fim de que 

se manifestem no prazo de 10 dias, e, na oportunidade, quanto à 

produção de outras provas, indicando a pertinência e o objetivo de sua 

realização, sob a pena de preclusão, sem prejuízo de imediato julgamento. 

Informo ao Sr. Perito, ainda, que os honorários ora arbitrados serão pagos 

pela parte vencida ao final da lide, cuja condenação ocorrerá na sentença. 

Se o vencido for beneficiário da justiça gratuita, os honorários serão 

pagos pelo Estado.Por fim, salienta-se que o pedido de produção da prova 

testemunhal será analisado após a realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 325959 Nr: 733-73.2020.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuci Teixeira de Rezende - ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luana Gomes da Silva - 

OAB:27239/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 733-73.2020.811.0004 – Código: 325959

Vistos.

Em análise dos autos, verifica-se que a matéria é afeta à competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Isso porque, além de o valor 

atribuído à demanda ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, a 

questão em discussão não se enquadra nas hipóteses previstas no § 1º 

do art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

 Sendo assim, considerando o objeto da ação, assim como 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, 05 de fevereiro de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 326910 Nr: 1212-66.2020.811.0004

 A Ç Ã O :  T r a n s f e r ê n c i a  e n t r e  e s t a b e l e c i m e n t o s 

penais->Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Adelmo Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de pedido de transferência solicitado pelo reeducando Adelmo 

Oliveira da Silva, preso em regime semiaberto, nos autos de execução nº 

0001853-50.2018.8.12.0014, pelo crime previstos nos art. 33 "caput" c/c 

art. 40, V ambos do(a) LEI 11.343/06, totalizando a pena de 06(seis) anos, 

03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias, conforme cálculo de pena 

anexado em fls.14/15.

O reeducando indicou o endereço que irá residir nesta comarca, conforme 

comprovante anexado à fl. 16, uma vez que pretende ficar próximo aos 

seus familiares, justificando a transferência do reeducando para esta 

comarca.

Assim, oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Campo 

Grande-MS, informando-o que, nesta comarca, o regime semiaberto é 

cumprido de modo similar ao regime aberto, ante a inexistência de colônia 

agrícola ou industrial.

Intimem-se. Cumpra-se. Arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 325082 Nr: 212-31.2020.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Willians Silva Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jimmy Costa Nascimento - 

OAB:MT18.676

 Decisão

Autos de código 325082

1) Relatório

Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público em desfavor do 

acusado Leandro Willians Silva Medeiros, nascido em 09.05.2001, filho de 

Humberto Willians Medeiros Magalhães e de Tania Sandra de Jesus Silva 

de Oliveira, incurso, em tese, no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Preso em flagrante no dia 24.12.2017 (fl. 02).

Pela autoridade policial foram inquiridas as testemunhas Daniel Paulino de 

Santana (fl. 03), Waclei William Monteiro Neves (fl. 06), Gabriel Santos 

Pontes (fl. 07) e interrogado o réu (fls. 16/18).

Consta no caderno inquisitorial BO nº 2019.383836 (fls. 26/27), termo de 

apreensão (fl. 05), laudo de constatação da droga (fls. 33/36) e relatório 

da autoridade policial (fls. 47/50).

Convertido o flagrante em prisão preventiva no dia 25.12.2019 (fls. 38/43), 

foi realizada audiência de custódia no dia 27.12.2019 (fls. 58/60), a qual 

manteve o decreto prisional.

Notificado (fl. 77), o acusado, por intermédio de defesa técnica, 

apresentou defesa prévia em fls. 78/83, pugnando pela rejeição da 

denúncia, por inépcia e falta de justa causa, ou, subsidiariamente a 

desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/06.

2) Do recebimento da denúncia

Analisando a denúncia de fls. 01-C/01-D, denota-se a existência da 

exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a 

qualificação da acusado, a classificação do crime, conforme determina o 

art. 41, do CPP, e o arrolamento de 03 (três) testemunhas, bem como se 

verificam ausentes os requisitos de rejeição da denúncia previstos no art. 

395, do CPP, quais sejam: quando a denúncia for manifestamente inepta, 

faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação 

penal, e por fim, faltar justa causa para o exercício da ação penal.

Assim, presentes os requisitos do art. 41 e ausentes os requisitos do art. 

395, ambos do CPP, recebo a denúncia de fls. 01-C/01-D.

3) Da análise da resposta

Preliminarmente, a defesa requer a realização de exame de dependência 

toxicológica para constatar que o réu é apenas usuário de entorpecentes 

e que a conduta praticada não se enquadra na esfera do art. 33 da Lei 

11.343/06. Desta forma, alega que a denúncia está carreada de justa 

causa, bem como a tipificação correta para o delito seria o disposto no art. 

28 da referida Lei.
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Os argumentos defensivos não prosperam.

Para fins de aferição se a conduta se amolda ao delito de porte de drogas 

para consumo pessoal ou ao delito de tráfico de drogas, o próprio art. 28, 

§ 2º, da Lei nº. 11.343/06 enfatiza que “para determinar se a droga 

destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à 

quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se 

desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à 

conduta e aos antecedentes do agente.”

In casu, foram encontradas 16 porções de cocaína em posse do acusado, 

fracionadas em 16 porções prontas para a mercancia, totalizando 40g 

(quarenta gramas). Além disso, narram os policiais militares Daniel Paulino 

de Santana (fl. 03) e Waclei William Monteiro Neves (fl. 06), em sede 

inquisitorial, que o denunciado arremessou os entorpecentes ao visualizar 

a viatura da polícia. Ademais, o usuário Gabriel Santos Pontes, em sua 

oitiva inquisitorial, afirmou que o réu ia vender o entorpecente e assumiu 

que os arremessou ao solo ao avistar a guarnição policial:

“QUE tem conhecimento que LEANDRO faz uso de entorpecente tipo 

maconha acho que o pó ele ia só vender mesmo; [...] QUE durante a 

abordagem os policiais indagaram LEANDRO o que ele havia jogado ao 

solo, o qual respondeu que era uma carteira de cigarros que continha em 

seu interior drogas do tipo pó (cocaína); QUE os policiais localizaram a 

carteira de cigarros e a droga, momento em que LEANDRO confessou ter 

adquirido o entorpecente no Porto do Baé pela quantia de R$ 100,00 (cem 

reais) e que já havia virado a droga, ou seja, feito render para aumentar o 

lucro com a venda; QUE o declarante não sabe o valor exato que 

LEANDRO venderia a droga, mas pelo o que eu tenho conhecimento cada 

porção vale R$ 20,00, e assim, caso vendesse as 16 (dezesseis), poderia 

fazer R$ 320,00; [...].”

Por fim, arguiu a inexistência de provas, defendendo a tese de que a 

apreensão de pequena quantidade constitui apenas meros indícios.

Conforme já sinalizou o STJ (REsp 282.728/GO e REsp 846.481/MG), o 

crime de tráfico de drogas é um tipo penal congruente ou congruente 

simétrico, esgotando-se o seu tipo subjetivo, no dolo, sendo que, para sua 

adequação típica, não se faz necessário qualquer elemento subjetivo 

adicional tal como o fim de traficar ou comercializar.

Já o tipo penal do art. 28, da Lei nº. 11.343/06 apresenta a estrutura de 

tipo penal congruente assimétrico (ou incongruente), visto que o seu tipo 

subjetivo, além do dolo, exige a finalidade do exclusivo consumo pessoal.

 Sendo assim, não sendo apresentado pela defesa do acusado Leandro 

Willians Silva Medeiros qualquer elemento de prova pré-constituída no 

sentido que a droga apreendida se destinaria a consumo pessoal, indefiro 

o pedido de rejeição da exordial, a realização de exame de dependência 

química, bem como o pleito de desclassificação almejado pela defesa.

4) Da revogação da prisão preventiva

Ante a decisão proferida no HC nº. 1019667-11.2019.8.11.0000, 

concedendo medida liminar, determino a expedição de alvará de soltura em 

favor do acusado Leandro Willians Silva Medeiros, devendo nele constar a 

condição de manutenção do endereço atualização e comparecimento a 

todos os atos do processo.

5) Dispositivo

a) Recebo a denúncia de fls. 01-C/01-D;

b) Expeça-se alvará de soltura;

 c) Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18.03.2020 às 

15hrs30min (MT);

d) Intimem-se.

e) Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 6.2.2020

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 323478 Nr: 14774-79.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Redder Klyffer Lopes Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Autos cód. 323478

1. Relatório

Trata-se de denúncia ajuizada pelo Ministério Público em desfavor do 

acusado Redder Klyffer Lopes Ramos, nascido em 08.10.1996, filho de 

Aparecido Roberto Ramos e de Rosilaine Lopes dos Santos, incurso, em 

tese, na figura típica no art. 121, § 2º, incisos I e IV, com as implicações da 

Lei 8.072/90, c/c art. 211, ambos do Código Penal e no art. 14 da Lei nº. 

10.826/03, perpetrados contra a vítima Lucas Gomes Rios.

Pela autoridade policial foram ouvidas as testemunhas Elisângela 

Vasconcelos (fls. 37 e 65), Arteniza Gomes Araújo (fl. 40), Thais Duarte 

Pereira (fls. 43/44 e 61/62), Santiago Vasconcelos (fl. 47), Jussimara 

Rosa Rios (fls. 50/51), Cebson Sousa Ferreira (fl. 53), Donizeth Cosmo 

dos Santos (fls.55/56), Rui Gomes de Lima (fl. 63), José Maria Siqueira (fl. 

66), Rosilane Lopes dos Santos (fls. 69/70), Aparecido Roberto Ramos 

(fls. 72/75), Ronis Cleiton Rodrigues de Lima (fls. 77/78), Ângela de Souza 

(fls. 80/81), bem como o acusado Redder Klyfer Lopes Ramos (fls. 

101/104).

 No caderno inquisitorial constam BO nº 2019.299843 (fl. 05), BO nº 

2019.302853 (fl. 06), BO nº 2019.303423 (fls. 07,15 e 30), Relatório de 

Investigação (fls. 13/14, 58, 95/96), Laudo de Exame Pericial em Local de 

Morte Violenta (fls. 16/29), Laudo de Exame de Corpo de Delito (fls. 31/32), 

Representação Policial Pela Expedição de Mandado de Prisão Preventiva 

(fls. 85/87), Reconsiderações Sobre Representação de Prisão Preventiva 

(fls. 93/94), Expedição do Mandado de Prisão (fls. 99/100) e Relatório da 

Autoridade Policial (fls. 120/122).

Foi realizada audiência de custódia no dia 02.12.2019.

A denúncia foi oferecida em 18.12.2019.

2. Do recebimento da denúncia

Analisando a denúncia de fls. 01-d/01-g, denota-se a existência da 

exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, bem como 

realizada a adequada qualificação e individualização do acusado, a 

classificação do crime, nos quadrantes do art. 41, do CPP.

Presente, outrossim, a justa causa para o exercício da ação penal, 

consubstanciada nos depoimentos inquisitoriais, termo de apreensão, 

relatórios de investigação e laudo de exame de corpo de delito atestando a 

morte da vítima e razoáveis indícios de autoria.

Posto isso, ausente quaisquer das hipóteses do art. 395, do CPP, recebo a 

denúncia oferecida.

3. Dispositivo

a) Recebo a denúncia de fls. 01-d/01-g.

b) Cite-se pessoalmente o acusado Redder Klyffer Lopes Ramos, para 

que, por intermédio de Advogado ou Defensor Público, apresente resposta 

à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, na qual poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

até 08 (oito) testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, 

quando necessário, cientificando-lhe, que, se não apresentar resposta no 

prazo legal ser-lhe-á nomeado Defensor Público, nos termos do art. 408, 

do CPP;

c) Havendo alegação de preliminares ou sendo juntados documentos 

novos, ouça o Ministério Público no prazo de 05 (cinco) dias (art. 409, do 

CPP);

 d) Em seguida, conclusos para designação de audiência de instrução;

e) Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 08.01.2020

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196663 Nr: 1600-42.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edimar Bispo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leonardo Bonfim 

Fernandes - DP - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDIMAR BISPO DE SOUZA, Rg: 4696449, 

Filiação: Neusa Maria da Silva Souza e Deusdedith Bispo de Sousa, data 
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de nascimento: 30/07/1981, brasileiro(a), natural de Luziania-GO, 

solteiro(a), salgadeiro, Telefone 62-3208-5616/mãe. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, julgo procedente a denúncia para condenar o 

denunciado Edimar Bispo de Souza, como incurso nas penas do artigo 

155, caput; do Código Penal.Assim, passo à dosimetria da pena.A pena 

prevista para o crime tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal é de 

1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão e multa.Atenta ao princípio 

constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias 

judiciais enunciadas no artigo 59, do Código Penal, verifico que o réu 

Edimar Bispo de Souza praticou fato reprovável e com consciência de sua 

ilicitude, contudo inerente ao próprio tipo penal, razão pela qual deixo de 

valorar a sua culpabilidade de maneira negativa; verifico que o réu não 

ostenta antecedentes criminais; poucos elementos foram coletados a 

respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-lo; quanto 

à personalidade do agente, nada foi apurado durante a persecução penal; 

quanto aos motivos do crime, considero que o acusado agiu buscando se 

desvencilhar da aplicação da lei; quanto às circunstâncias do crime, são 

as mesmas exigidas para o tipo penal; as consequências, não se afastam 

das já ponderadas pelo legislador para a fixação da pena em abstrato, e; 

no exame do comportamento da vítima, nada se tem a valorar.Na análise 

do art. 59 do Código Penal, fixo a pena privativa de liberdade em 1 (um) 

ano de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, ocorre que não há 

agravantes ou atenuantes capazes de alterar a pena anteriormente 

imposta.Outrossim, o Ministério Público requereu a aplicação da agravante 

por reincidência. Todavia, ao analisar os antecedentes criminais do 

denunciado, em que pese possuir diversas ações penais, não possui 

nenhuma condenação anterior ao presente fato, transitada em julgado, 

razão pela qual deixo de conhecer a agravante.Não sobrevieram causas 

de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena 

anteriormente dosada.Condeno o denunciado ainda ao pagamento de 10 

(dez) dias multa.Nos termos do artigo 33, §§2º, c, e 3º, o réu deverá iniciar 

o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada no 

regime aberto.Presentes os requisitos do artigo 44 e parágrafos do Código 

Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, 

constante em 01 (uma) prestação de serviço à comunidade ou entidades 

públicas, cumpridas na forma do art. 46 do CP.Deixo de condenar o 

acusado ao pagamento das custas processuais e despesas do processo 

considerando a sua precária situação financeira.Fixo os dias-multa no 

valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo cada um, vigente na época 

dos fatos, atualizado até a data do pagamento, haja vista que inexistem 

elementos nos autos para fixação em patamar superior.O pagamento da 

pena pecuniária deve dar-se em 10 (dez) dias, contados do trânsito em 

julgado da sentença, nos termos do artigo 50 do Código 

Penal.Considerando que o direito do réu de apelar em liberdade não lhe 

pode ser negado, se permaneceu solto durante a instrução criminal e não 

restaram evidenciadas quaisquer hipóteses previstas no artigo 312 do 

CPP, quando da prolação da sentença condenatória, concedo ao acusado 

o direito de apelar em liberdade. Proceda-se com a destruição do objeto 

apreendido no item 03 de fl.30.P.R.I.Oportunamente, após o trânsito em 

julgado da sentença:a) Lance-se o nome dos réus no rol dos culpados;b) 

Expeça-se Guia de Execução Definitiva;c) Comunique-se a suspensão 

dos direitos políticos dos réus (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) 

via Sistema INFODIP - Informações e Direitos Políticos, acessível pelo sitio 

eletrônico www.tre-mt.jus.br/destaques/infodip, conforme determina o 

artigo 595, da CNGC.d) Oficie-se ao Instituto Nacional de Identificação, 

demais órgãos competentes, e ao Cartório Distribuidor fornecendo 

informações sobre a condenação dos réus.Por fim, arquivem-se os autos 

com as baixas necessárias.Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 08 de 

fevereiro de 2018.Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão 

NogueiraJuíza 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, Wagno Carvalho de 

Brito, digitei.

Barra do Garças, 03 de junho de 2019

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 211276 Nr: 10236-94.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRGV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leonardo Bonfim 

Fernandes - DP - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ RONALDO GOMES VIDAL, Cpf: 

95392335187, Rg: 1.807.289-5, Filiação: Alzenice Gomes e Francisco, 

data de nascimento: 09/08/1981, brasileiro(a), natural de Conceição do 

Araguai-MT, casado(a), agente penitenciário, Telefone 9635-5292. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

contida na denúncia, para o efeito de condenar o acusado José Ronaldo 

Gomes Vidal como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código 

Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006.Portanto, passo a dosimetria 

da pena:A pena prevista para o crime de lesão corporal, tipificado no art. 

129, § 9º, do Código Penal, é de três meses a três anos de 

detenção.Atenta ao princípio constitucional da individualização da pena, 

analisando as circunstâncias judiciais enunciadas no art. 59, do Código 

Penal, e em observância ao art. 129, § 9º, do Código Penal, verifico que o 

réu José Ronaldo Gomes Vidal praticou fato reprovável e com consciência 

de sua ilicitude, contudo inerente ao próprio tipo penal, razão pela qual 

deixo de valorar a sua culpabilidade de maneira negativa; o réu não 

registra antecedentes; poucos elementos foram coletados a respeito de 

sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-lo; não existem nos 

autos elementos suficientes à aferição da personalidade do agente, razão 

pela qual deixo de valorá-la; o motivo do crime foi a discussão entre o réu 

e a vítima, decorrente de relação doméstica, o qual já é punido pelo próprio 

tipo penal; as consequências são normais a espécie, nada tendo a se 

valorar como fato extrapenal; as circunstâncias do crime encontram-se 

relatadas nos autos, nada tendo a valorar, o comportamento da vítima em 

nada colaborou para a prática do delito.À vista das circunstâncias 

analisadas individualmente é que fixo a pena-base para o crime previsto 

no art. 129, §9º, do Código Penal, em 03 (três) meses de 

detenção.Inexistem agravantes a incidirem nesta fase da dosimetria da 

pena, tampouco se encontram presentes causas de diminuição ou de 

aumento, razão pela qual torno definitiva a pena acima dosada.A pena 

privativa de liberdade acima fixada deverá ser cumprida, em regime 

aberto, conforme disposto no artigo 33, §2º, do Código Penal.Incabível a 

substituição da pena, tendo em vista que o crime foi praticado com 

violência à pessoa (artigo 44, inciso I, do Código Penal). Por outro lado, 

presentes todos os requisitos do artigo 77 do Código Penal, motivo pelo 

qual suspendo a execução da pena privativa de liberdade, por 02 (dois) 

anos, mediante o cumprimento das seguintes condições: a) não freqüentar 

bares, casas de jogos e de prostituição; b) não mudar de residência e não 

se ausentar da cidade onde reside por prazo superior a 08 (oito) dias, 

sem prévia autorização judicial; c) apresentar-se mensalmente em Juízo, 

dando conta de suas atividades; e d) comparecimento ao CREAS deste 

Município de Barra do Garças/MT, para atendimento individual e atividade 

em grupo, a fim de que participe de 16 módulos reflexivos semanais 

específicos para condenados por delitos no âmbito familiar.Deixo de 

condenar o réu, ao pagamento das custas processuais, por estar sendo 

atendido por defensor público, declarando que não tem condições 

financeiras.Tendo em vista a absoluta ausência de elementos que 

permitam a aferição dos prejuízos suportados pela vítima, deixo de fixar 

valor mínimo para reparação dos danos causados pela 

infração.Considerando que o direito do réu de apelar em liberdade não lhe 

pode ser denegado, se permaneceu solto durante a instrução criminal e 

não restaram evidenciadas quaisquer hipóteses previstas no artigo 312 do 

CPP, quando da prolação da sentença condenatória, concedo ao acusado 

o direito de apelar em liberdade.P.R.I.Oportunamente, após o trânsito em 

julgado da sentença:a) Expeça-se Guia de Execução Definitiva;b) 

Comunique-se a suspensão dos direitos políticos do réu (artigo 15, inciso 

III, da Constituição Federal) via Sistema INFODIP - Informações e Direitos 

Políticos, acessível pelo sitio eletrônico 
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www.tre-mt.jus.br/destaques/infodip, conforme determina o item 2.31.1, 

da CNGC.c) Oficie-se ao Instituto Nacional de Identificação, demais órgãos 

competentes, e ao Cartório Distribuidor fornecendo informações sobre a 

condenação do réu.Por fim, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Graziela Cristiane 

Juchem, digitei.

Barra do Garças, 28 de outubro de 2019

Wagno Carvalho de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 200257 Nr: 3917-13.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Warlley Campanholo Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Cesar da Fonseca - 

OAB:OAB/MT 19346, WALTER GEORGE RAMALHO LIMA - OAB:18.256

 .Portanto, tendo transcorrido o prazo da suspensão sem que tivesse 

ocorrido a sua revogação, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu 

WARLLEY CAMPANHOLO NUNES, nos termos do artigo 89, parágrafo 5º 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995.Sem custas ou 

honorários.Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Arquivem-se os autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 319905 Nr: 13014-95.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aderito Lucas Soares Queiroz, Rauenes Alves 

Araujo, Higor Júnior Silva Santos, Jefferson dos Santos Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393, Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126, 

Marcos Aurélio da Silva Parreira - OAB:44870/GO

 Certifico para os devidos fins, que impulsiono o presente feito, a fim de 

intimar os advogados dos réus para apresentarem os memorias finais.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220806 Nr: 3308-93.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Pessoa de Souza, Kairo Anderson de 

Souza Lisboa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO PESSOA DE SOUZA, Filiação: Nadir 

Pires de Souza, data de nascimento: 22/11/1976, brasileiro(a), natural de 

Pedreira-MA, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 66 9251-2262 e 

atualmente em local incerto e não sabido KAIRO ANDERSON DE SOUZA 

LISBOA, Filiação: Adriana Pires de Souza Lisboa e Edimar Barbosa Lisboa, 

data de nascimento: 27/06/1994, brasileiro(a), natural de Pedreira-MA, 

solteiro(a), servente, Telefone 66 9251-2262. 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: João Pessoa de Souza e Kairo Anderson de Souza 

Lisboa foram denunciados pela prática da contravenção penal tipificada 

no art. 42, I, do Decreto-Lei n 3.688/1941, por fato ocorrido no dia 

06/02/2016, no Pronto Socorro Municipal de Barra do Garças/MT.

Despacho: Autos nº 3308-93.2017.811.0004– Cód.: 220806Vistos, etc.1. 

Não verificados os casos de rejeição liminar previsto no art. 395 do CPP, 

recebo a denúncia em desfavor de João Pessoa de Souza e Kairo 

Anderson de Souza Lisboa dando-o como incurso pela prática da 

contravenção penal tipificada no art. 42, I, do Decreto-Lei n 3.688/1941.2. 

Proceda-se a citação por edital dos réus João Pessoa de Souza e Kairo 

Anderson de Souza Lisboa, fixando-o pelo prazo de 15 (quinze) dias no 

átrio do fórum, com a finalidade de tomar conhecimento sobre a denúncia 

e apresentar resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

podendo arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende 

produzir e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).3. Decorrido o 

prazo sem que tenha sido apresentada defesa no prazo legal ou 

constituído advogado, voltem os autos conclusos.4. Comunique-se o 

recebimento da presente ao Distribuidor e ao Instituto de Identificação 

(artigo 1.373, inciso III, da CNGC).5. Proceda-se a alimentação do banco de 

dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC) (artigo 1.373, 

inciso III, da CNGC).Intimem-se e se cumpra.Barra do Garças/MT, 22 de 

maio de 2017.Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza 

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, Janete Gehm, digitei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 292876 Nr: 14588-90.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelton Schwingel - 

OAB:14.175-A

 Impresso em: 06/02/2020 às 17:49

RECIBO DE DOCUMENTO ENVIADO E NÃO LIDO

Código de rastreabilidade: 81120204916617

Documento: 292876.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 2.ª VARA CRIMINAL - BARRA DO GARÇAS ( 

WAGNO CARVALHO DE BRITO )

Destinatário: SECRETARIA DA TERCEIRA VARA - PORTO ALEGRE DO 

NORTE ( TJMT )

Data de Envio: 06/02/2020 17:41:41

Assunto: Devolução da CP Cód. 41953 (Vosso), Cód. 292876 (Nosso).

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-92.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA LOPES SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA REJANE MENDES SANTOS OAB - MT0017112A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CARDOSO TORRES DA SILVA (REU)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000265-92.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:SILVANIA LOPES 

SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAMILA REJANE MENDES 

SANTOS POLO PASSIVO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO 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 - Juizado Especial de Barra 
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do Garças Data: 25/03/2020 Hora: 16:40 , 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: 1000266-77.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALDIR VITCOSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000266-77.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:JOSE VALDIR 

VITCOSKI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GNOTA MARIA OLIVEIRA 

ALVES POLO PASSIVO: TIM 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: 27/03/2020 Hora: 12:00 , 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: 1000267-62.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MOELLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA BARBOSA DAS NEVES (REQUERIDO)

MARCELO MORA DAS NEVES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000267-62.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ALEXANDRE 

MOELLER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO EMILIO MONTEIRO 

DE MAGALHAES POLO PASSIVO: MARCELO MORA DAS NEVES e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 27/03/2020 

Hora: 12:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 7 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: 1000268-47.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MOELLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000268-47.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ALEXANDRE 

MOELLER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO EMILIO MONTEIRO 

DE MAGALHAES POLO PASSIVO: VILSON ANTONIO 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: 27/03/2020 

Hora: 12:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 7 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: 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))

 

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. 1001676-10.2019.8.11.0004 

Requerente: JULIO MOREIRA DE SOUSA ADVOGADOS DO(A) 

REQUERENTE: GABRIEL GONCALVES DOS REIS - MT0020062A, 

FERNANDO FERREIRA SOUZA GEHM - MT26201/O Requerido: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O 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, 7 de 

fevereiro de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO 

CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001762-15.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MYLENA SOUSA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

PARTIDO PROGRESSISTA - PP DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS OAB - MT14517-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001762-15.2018.8.11.0004 

Requerente: MYLENA SOUSA GOMES ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - MT0021035A Requerido: JOSE 

ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA e outros ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS - MT14517-O 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, 7 de fevereiro de 2020 (Assinado eletronicamente) 

JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001061-54.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA C. DE MOURA FARIAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIAS DA SILVA & LUCAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001061-54.2018.8.11.0004 POLO ATIVO:PAULA C. DE 

MOURA FARIAS - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANO 

XAVIER DA SILVA POLO PASSIVO: DIAS DA SILVA & LUCAS 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: 
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CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 27/03/2020 

Hora: 13:00 (Horario de Cuiaba), no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 

1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . CUIABÁ, 7 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: 1000269-32.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA ALZIRA VALE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA CARLOS DOS SANTOS OAB - MT25484/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000269-32.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:MONICA ALZIRA 

VALE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARTA CARLOS DOS SANTOS 

POLO PASSIVO: ADILSON LUIZ ESTEVES 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: 27/03/2020 Hora: 13:20 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . CUIABÁ, 7 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: 8011140-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ABADIA TEIXEIRA DE MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0012675A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Processo n. 8011140-07.2017.8.11.0004 Requerente: MARIA ABADIA 

TEIXEIRA DE MORAIS ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: LELIS BENTO DE 

RESENDE - MT0012675A Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - 

MT11264-O Nos termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 

52/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte 

Exequente para, nos termos do artigo 49 da Lei 9.099/95, manifestar 

acerca da Impugnação à Penhora interposta nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no sistema 

PJE. BARRA DO GARÇAS, 7 de fevereiro de 2020 (Assinado 

eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000467-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

INFOBARRA SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON CARLOS LAMBERT OAB - MT0020642A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA VIEIRA BONFIM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOLZAN OAB - MT6515/O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015, conforme despacho, e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000186-84.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JIUNEI VEIGA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para manifestar acerca do deposito efetuado 

pela requerida, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-17.2020.8.11.0004

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:

PAMELA NERY TINOCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000270-17.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:EDILEUZA MARIA 

CAMINHA DE MOURA EIRELI - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DANILO JARDIM LOPES, FABIANA MENDES COELHO POLO PASSIVO: 

PAMELA NERY TINOCO 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: 

27/03/2020 Hora: 13:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, 

SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 

CUIABÁ, 7 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: 1000271-02.2020.8.11.0004

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:

TAIS VANIA SANTOS E SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000271-02.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:EDILEUZA MARIA 

CAMINHA DE MOURA EIRELI - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DANILO JARDIM LOPES, FABIANA MENDES COELHO POLO PASSIVO: 

TAIS VANIA SANTOS E 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: 27/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . CUIABÁ, 7 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: 1002010-44.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THYAGO AUGUSTO SILVA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

26/11/2019, às 14h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 
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Barra do Garças - MT, sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002010-44.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THYAGO AUGUSTO SILVA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

26/11/2019, às 14h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002228-72.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA TAUIL ADOLFO OAB - MT0016693A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-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 

19/11/2019, às 13h20min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002077-09.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE PEREIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERREIRA PARREIRA OAB - MT26945/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET GOIANIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, POR MEIO DE SEU ADVOGADO, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO redesignada, 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: 29/10/2019 Hora: 13:20 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001628-51.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO FERREIRA DE PAULA 88130401134 (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 

09/10/2019, às 14h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000637-75.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ROVEDA DURAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO SILVEIRA JUNIOR OAB - MT22227/O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ OAB - MT26488/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO DE BRITO BRINGHENTI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de 

Barra do Garças Data: 20/05/2019 Hora: 12:00/MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000637-75.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ROVEDA DURAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO SILVEIRA JUNIOR OAB - MT22227/O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ OAB - MT26488/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO DE BRITO BRINGHENTI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1000637-75.2019.8.11.0004 

Requerente: LEONARDO ROVEDA DURAES ADVOGADOS DO(A) 

REQUERENTE: MAURICIO SILVEIRA JUNIOR - MT22227/O, DOUGLAS 

CARVALHO DE QUEIROZ - MT26488/O-O Requerido: PEDRO PAULO DE 

BRITO BRINGHENTI ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: GILMAR MOURA DO 

NASCIMENTO - MT19048/O 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, 7 de fevereiro de 2020 

(Assinado eletronicamente) CRISTIANE MARIA DONADEL Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000958-13.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AIRAM SOLRAC PEREIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA DE JESUS SILVA OAB - MT26493/O (ADVOGADO(A))

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA OAB - MT12081/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAISATIVO INTERMEDIACAO DE ATIVOS LTDA (REQUERIDO)

M & S TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR FELLNER FERREIRA OAB - SP324915 (ADVOGADO(A))

FABIOLA MOYSES SODRE SANTORO OAB - SP148948 (ADVOGADO(A))

PEDRO MAURILIO SELLA OAB - SP0039582A (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1000958-13.2019.8.11.0004 Promovente: AIRAM SOLRAC 

PEREIRA MARQUES Promovido: MAISATIVO INTERMEDIACAO DE ATIVOS 

LTDA/ M & S TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES A empresa MS 

Transporte, alega ilegitimidade quanto ao defeito apresentado no veículo, o 

que entendo devido, sendo certo que cada empresa deverá responder 

pelo prejuízo ao qual teve participação, de modo que tal analise será 

realizada no mérito. Assim, entendo que 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 e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 
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Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. 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). 

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 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. A parte autora ajuizou AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, alegando, em 

resumo, que através do website de leilões da primeira Reclamada adquiriu 

um veículo no valor do lance de R$ 14.078,90 (quatorze mil reais e setenta 

e oito centavos e noventa centavos) em 17.12.2018. Afirma que na data 

de 19.12.2018, contratou os serviços de frete da segunda promovida, que 

apesar de empresa terceirizada era cotada pela primeira reclamada, e tal 

serviço totalizou a quantia de R$1.679,00 (um mil, seiscentos e setenta e 

nove reais) com previsão de entrega na cidade de Goiânia em até doze 

dias da assinatura do termo. Afirma que foram vários adiamentos para 

retirada do veículo no pátio do DETRAN-ES, onde alegava que o endereço 

estava incorreto. Assevera que o veículo foi entregue somente em 

março/2019 na cidade de Barra do Garças, em razão da mora da segunda 

promovida, no entanto, teve prejuízo material na quantia de R$6.000,00 

(seis mil reais) pela demora. Afirma ainda que o veículo adquirido tinha a 

descrição de “conservado”, sendo certo que constatou vicio de difícil 

reparação que poderá custar até R$12.000,00 (doze mil reais) para 

conserto, de modo que evidente a atitude indevida da primeira reclamada 

que não mencionou o defeito do automóvel. Em sua defesa, a empresa 

MAISATIVO, alega que não tem relação com a demora na entrega do 

veículo realizado com a segunda promovida. Aduz que no leilão os bens 

são vendidos no estado em que se encontram, sendo certo que cabia ao 

autor deslocar-se até o local para fazer as averiguações da situação do 

veículo, pois não se trata de compra online e sim, de arrematação em leilão 

de negócio jurídico regulado por lei. Por fim, assevera que apenas cede a 

plataforma online, cabendo a responsabilização de eventuais danos a 

empresa vendedora, que no caso seria o DETRAN/ES. A empresa MS 

TRANSPORTE em sua contestação alega que o prazo de 12 dias deveria 

ser contado da liberação do veículo pela primeira reclamada, que todas as 

vezes que tentou retirar o veículo estava com o endereço incorreto. 

Assevera ainda que a procuração imprescindível para o transporte do 

veículo foi enviado pelo autor somente em 29.01.2019, de modo que 

evidente que não teve responsabilidade na demora da entrega, alegando 

ainda que o fato do autor alterar o endereço de entrega ocasionou mais 

três dias de atraso. Pois bem. Analisando detidamente os documentos 

apresentados no processo, verifica-se que no ID 199960007- pág 1, o 

autor emitiu a autorização para retirada do veículo em 29/01/2019, que foi 

recebido pela ré em meados de fevereiro, conforme aviso de recebimento 

(AR) anexado. Ainda, observa-se que o veículo foi liberado do 

DETRAN-ES somente em 25/02/2019, não tendo o autor demonstrado 

nenhuma causa que pudesse imputar a responsabilidade pelas 

reclamadas, apenas demonstrando ser tramites burocráticos. Com efeito, 

a saída do veículo em 25.02.2019 do DETRAN/ES e o recebimento dele em 

março, não demonstra nenhum atraso suficiente para caracterizar danos 

morais, do mesmo modo não demonstrou o prejuízo financeiro quanto a 

necessidade de utilização do veículo para seu serviço, assim, o pedido de 

danos materiais pela demora na entrega não pode ser acolhido. Quanto ao 

defeito verificado no produto, evidente que a primeira reclamada não pode 

ser responsabilizada pois o autor não efetuou a devida vistoria antes de 

adquirir o produto, devendo arcar com qualquer prejuízo, conforme itens 

2.2. e 2.3 do edital de leilão. Certo que conforme sustenta velho brocardo 

latino, alegar e não provar é quase não alegar ("Allegatio et non probatio 

quasi non allegatio"), neste sentido, a parte autora não comprovou suas 

alegações. A jurisprudência é uníssona neste sentido: EMENTA: 

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE 

PELO PAGAMENTO DE DIVIDA DE TERCEIRO. ÔNUS DA PROVA DO 

AUTOR. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. - Ao autor incumbe o ônus da 

prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 333, inciso 

I, do CPC - Conforme propugna velho brocardo latino, alegar e não provar 

é quase não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non allegatio") ou 

alegar e não provar o alegado, importa nada alegar ("Allegare nihil et 

allegatum nom probare paria sunt") - É ônus do autor/credor comprovar a 

responsabilidade do requerido em relação a divida de terceiro. (TJ-MG - 

AC: 10479140122637001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de 

Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) (Grifei). 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRESTIMOS. TESE DE 

ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PRAZO, VALOR E DE PRORROGAÇÃO 

INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. AUTOR. - Quando tal fato 

é aspecto constitutivo do direito alegado pela parte autora recai sobre ela 

o dever de comprová-lo, art. 373, I do CPC - Conforme propugna velho 

brocardo latino, alegar e não provar é quase não alegar ("Allegatio et non 

probatio quasi non allegatio") ou alegar e não provar o alegado, importa 

nada alegar ("Allegare nihil et allegatum nom probare paria sunt") - Assim, 

não pode a tese apresentada pela parte autora ser acolhida (prorrogação 

contratual do empréstimo sem sua autorização), pois incomprovada, tendo 

em vista a assinatura constante dos instrumentos de prorrogação. (TJ-MG 

- AC: 10000190482166001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de 

Julgamento: 30/06/2019, Data de Publicação: 11/07/2019) (Grifei) Com 

efeito, a situação apresentada no processo, não demonstra a culpa da 

reclamada, existindo evidente participação do autor, tanto na demora do 

veículo, considerando a data de envio do documento de autorização, 

quanto pelo defeito, visto que não realizou a vistoria devida no automóvel 

antes da aquisição. Assim, merece improcedência o pedido inicial. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de 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. 

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: 1001768-85.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TELDIMA VICUNA DUARTE SILVA SIFUENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Wilton Cerpa (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 Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 18/09/2019 Hora: 15:20 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001368-71.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA ORGINO CASTONON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

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: 09/07/2019 Hora: 17:40 (Horario de Cuiaba).
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002037-27.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER FERNANDES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BG2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

IMOBILIÁRIA UNIÃO DO LAGO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO HAEFFNER OAB - TO0003245A (ADVOGADO(A))

LUKAS MACIEL CUSTODIO OAB - TO9053 (ADVOGADO(A))

BRUNA CLAUDIA VICENTE OAB - TO9013 (ADVOGADO(A))

LUIS GUSTAVO DE CESARO OAB - TO2213 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio de seu advogado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação, Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 22/10/2019 Hora: 15:40 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000272-84.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MOELLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000272-84.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ALEXANDRE 

MOELLER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO EMILIO MONTEIRO 

DE MAGALHAES POLO PASSIVO: VILSON ANTONIO 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: 27/03/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 7 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: 1001096-77.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDO MENEZES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0014040A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 09/07/2019 

Hora: 12:40/horário de Mato Grosso ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001905-67.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. C. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA OAB - MT0017086A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. C. (REQUERIDO)

C. D. N. D. M. A. (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 

27/03/2020, às 14h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-69.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MOELLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000273-69.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ALEXANDRE 

MOELLER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO EMILIO MONTEIRO 

DE MAGALHAES POLO PASSIVO: VILSON ANTONIO 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: 27/03/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 7 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: 8011229-35.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS SOUZA GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO XAVIER GUIMARAES OAB - MT15338/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELARIA NOSSA SENHORA APARECIDA (AGEZIMAR M FERNANDES) 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO FERNANDO DE ALMEIDA GOMES OAB - GO9889 (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua)(s) 

advogado(a)(s), para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre 

a carta precatória juntada nos Id's 28977868 e 28977869, requerendo o 

que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-54.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HERODOTO SOUZA FONTENELE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE MENEZES FREITAS OAB - MT24641/O 

(ADVOGADO(A))

HERODOTO SOUZA FONTENELE JUNIOR OAB - MT23344/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000274-54.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:HERODOTO 

SOUZA FONTENELE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HERODOTO 
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SOUZA FONTENELE JUNIOR, PAULO HENRIQUE MENEZES FREITAS POLO 

PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 27/03/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 7 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-39.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO FORTALEZA BEZERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA REIS OAB - MT23509/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

PROCESSO n. 1000275-39.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:HELIO 

FORTALEZA BEZERRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDO 

DA SILVA REIS 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: 27/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . CUIABÁ, 7 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: 1000257-52.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Pagamento de Custas Processo n. 1000257-52.2019.8.11.0004 

Requerente: MARIZA RIBEIRO DE SOUZA ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - MT21291-O Requerido: 

VIVO S.A. ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - MT11264-O Nos termos da legislação vigente, da CNGC e 

Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de: Intimar 

a parte DEVEDORA para, no prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o 

pagamento das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 e da Taxa 

Judiciária no valor de R$ 148,98, cujas guias podem ser obtidas através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e negativação, na 

forma determinada na CNGC - Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. BARRA DO GARÇAS, 7 de fevereiro de 

2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001225-19.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WENDELL CESAR DE OLIVEIRA CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-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))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar acerca do deposito 

efetuado nos autos, 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.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 298747 Nr: 1591-41.2019.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Hugo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 CERTIFICO que procedo a intimação do autor do fato VITOR HUGO DOS 

SANTOS, na pessoa de seu advogado MARIO TAKASSUKA OAB 

nº43.638, para que compareça a audiência preliminar designada para o dia 

26/03/2020, às 12h45min(horário de Cuiabá-MT). Eu, ______ Marcenilda 

da Silva Faria, estagiária, quem digito e assino.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308970 Nr: 7356-90.2019.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administração e Participações Silgran Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20.635/O

 CERTIFICO que procedo a intimação do autor do fato ADMISTRAÇÃO E 

PARTICIPAÇÕES SILGRAN LTDA, na pessoa de seu advogado JOÃO 

BATISTA OLIVEIRA OAB nº 20.635-0, para que compareça a audiência 

preliminar designada para o dia 26/03/2020, às 13h00min (horário de 

Cuiabá-MT). Eu, ______ Marcenilda da Silva Faria, estagiária, quem digito e 

assino.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002653-02.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PERPETUA DE CASTRO SILVA (REQUERENTE)

MARIA CONCEICAO TRINDADE (REQUERENTE)

DURCELI PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

IZORALDA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA OAB - MT0016656A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

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 
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Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela antecipada, faz-se 

necessário que no caso sub examine estejam presentes os requisitos 

delineados no artigo supramencionado. No caso vertente, após compulsar 

detidamente os autos juntamente com os documentos que acompanharam 

a exordial, nota-se que não há nos autos arcabouço probatório suficiente 

para corroborar a convicção deste magistrado quanto à probabilidade do 

direito alegando, notando-se então que, embora o pedido da parte autora 

seja juridicamente possível, compreendo que a concessão da tutela em 

análise de cognição sumária claudica o princípio do devido processo legal, 

do contraditório e da ampla defesa garantidos aos requeridos, eis que 

ocorreria a satisfação da pretensão da autora sem oportunizar o direito de 

defesa à parte contrária. 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, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais 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 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, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 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). 6- 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. 7- Pelo exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada vindicada pelo promovente, tendo 

em vista que os documentos carreados aos autos não foram suficientes 

para evidenciar o periculum in mora em conjectura alguma. 8- Analisando 

os autos noto que as Requerentes declaram não possuir condições 

financeiras para ofertar a demanda, contudo, não pode escapulir da 

apreensão deste magistrado que não houve a apresentação de 

comprovante de renda para robustecer a arguição de que não possuem 

condições de arcar com as custas judiciais, inferindo-se, assim, a 

existência de indícios contrários às declarações de pobreza. Afora isto, 

optaram por ingressar com demanda sendo representadas por patrono 

constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria Pública desta 

comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as demandas procede à 

análise das condições econômicas das partes, deste modo, com esteio no 

artigo 5º da Lei nº 1.060/1950, INDEFIRO os benefícios da justiça. 9- 

Aprazada audiência de conciliação, proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 
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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. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- 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. 

14- Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002654-84.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS SOUSA BORGES (REQUERENTE)

MARILENE CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA DE FATIMA DE SOUSA CORONHEIRO (REQUERENTE)

NISAN PINHEIRO CAMARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA OAB - MT0016656A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela antecipada, faz-se 

necessário que no caso sub examine estejam presentes os requisitos 

delineados no artigo supramencionado. No caso vertente, após compulsar 

detidamente os autos juntamente com os documentos que acompanharam 

a exordial, nota-se que não há nos autos arcabouço probatório suficiente 

para corroborar a convicção deste magistrado quanto à probabilidade do 

direito alegando, notando-se então que, embora o pedido da parte autora 

seja juridicamente possível, compreendo que a concessão da tutela em 

análise de cognição sumária claudica o princípio do devido processo legal, 

do contraditório e da ampla defesa garantidos aos requeridos, eis que 

ocorreria a satisfação da pretensão da autora sem oportunizar o direito de 

defesa à parte contrária. 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, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais 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 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, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 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 
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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). 6- 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. 7- Pelo exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada vindicada pelo promovente, tendo 

em vista que os documentos carreados aos autos não foram suficientes 

para evidenciar o periculum in mora em conjectura alguma. 8- Analisando 

os autos noto que as Requerentes declaram não possuir condições 

financeiras para ofertar a demanda, contudo, não pode escapulir da 

apreensão deste magistrado que não houve a apresentação de 

comprovante de renda para robustecer a arguição de que não possuem 

condições de arcar com as custas judiciais, inferindo-se, assim, a 

existência de indícios contrários às declarações de pobreza. Afora isto, 

optaram por ingressar com demanda sendo representadas por patrono 

constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria Pública desta 

comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as demandas procede à 

análise das condições econômicas das partes, deste modo, com esteio no 

artigo 5º da Lei nº 1.060/1950, INDEFIRO os benefícios da justiça. 9- 

Aprazada audiência de conciliação, proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- 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. 

14- Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.
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Processo Número: 1000202-67.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANISIO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)
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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 Novo Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Das 

breves leituras empreendidas extrai-se que para o postulante lograr a 

medida vindicada em tela, se faz mister que estejam presentes os 

requisitos delineados no comentado artigo, destarte, iniciando-se a busca 

dos requisitos. No que tange à prova inequívoca, esta não se faz 

necessária, pois a jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade 

das partes produzirem a dita prova negativa, notadamente por se tratar de 

relação consumerista. No que tange o requisito do fundado receio de dano 

irreparável, este emerge circunstanciadamente pelo simples fato de que 

em uma relação consumerista, não é crível exigir-se que o consumidor 

suporte as falhas da parte requerida, que vem efetuando descontos 

indevidos na conta corrente da autora, por serviços nunca contratados, o 

que vem lhe causando aborrecimentos de ordem financeira e moral. O 

perigo da demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência 

acerca de um provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito 

que já foi lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 

postulada poderá acarretar segundo dito alhures, enormes prejuízos de 

ordem moral e financeira àquela. No que se refere ao fumus boni juris, 

este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do Requerente por 

conta de cobrança de valores não contratados pela autora por parte da 

própria Ré, consoante explanação na vestibular. No tocante ao requisito 

da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto 

numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se 

reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, 

além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a 

suportar com a aplicação da medida. 3- 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, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em 

que pese os conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido 

instituto tem o seu momento de concretização influenciado pelo rito 

processual do processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal 

é quando do saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de 

instrução, conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o 

disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre 

destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se 

manifestava neste sentido, por todos: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA 

CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe 

a existência de divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a 

respeito da mesma questão de direito federal. Tratando-se de divergência 

a propósito de regra de direito processual (inversão do ônus da prova) 

não se exige que os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma 

sejam semelhantes, mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da 

interpretação do dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. 

Hipótese em que o acórdão recorrido considera a inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o 

acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo legal como regra de 

instrução. Divergência configurada. 3. A regra de imputação do ônus da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067410/2/2020 Página 68 de 703



prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por pressuposto a identificação 

do responsável pelo produto defeituoso (fabricante, produtor, construtor e 

importador), encargo do autor da ação, o que não se verificou no caso em 

exame. 4. Não podendo ser identificado o fabricante, estende-se a 

responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, art. 13). Tendo o 

consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto fabricante, sem 

comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto defeituoso, ou 

seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou omissão do réu e o 

dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito da identidade do 

responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, 

regra de instrução, devendo a decisão judicial que a determinar ser 

proferida "preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo 

menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o 

encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 

21.9.2011). 5. Embargos de divergência a que se dá provimento?. (ERESP 

422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ 

ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que diz respeito aos 

processos em que inexiste a fase de saneamento, a semelhança do que 

ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto deve ser manejado 

quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra 

da inversão se presta mais 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 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, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 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, -Terceira Turma, 

19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- 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. 7- Face ao exposto, e com arrimo no art. 

300, caput, inciso I usque § 2º, todos do Código de Processo Civil, 

CONCEDO initio litis, a TUTELA ANTECIPADA vindicada, para que a 

empresa requerida suspenda cobranças na conta corrente 0522104-8, 

agência 3292, de titularidade de Anísio Ferreira da Silva - CPF 

218.163.281-20, até o deslinde final da presente demanda, sob pena de 

multa de R$500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

Banco Bradesco para que promovam a suspensão em comento, fixando 

multa inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), por ato de descumprimento, concedendo o 

prazo de 05 (cinco) dias para sua concretização, sem prejuízo da multa 

ser majorada em caso de necessidade. 9- DEFIRO ao promovente os 

benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 1060/50, por declarar ser 

a parte requerente, pessoa física hipossuficiente. 10- Aprazada audiência 

de conciliação, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) requerida(s) - 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. 11- Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 12- Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 13- Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14- Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se 

possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada 

(aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo 

nossas homenagens. 15- Expeça-se o necessário. 16- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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AUGUSTA MARTINS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida 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) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-71.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ALVES NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA MENDONCA PINTO OAB - MT26257/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 
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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 Novo Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Das 

breves leituras empreendidas extrai-se que para o postulante lograr a 

medida vindicada em tela, se faz mister que estejam presentes os 

requisitos delineados no comentado artigo, destarte, iniciando-se a busca 

dos requisitos. No que tange à prova inequívoca, esta não se faz 

necessária, pois a jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade 

das partes produzirem a dita prova negativa, notadamente por se tratar de 

relação consumerista. No que tange o requisito do fundado receio de dano 

irreparável, este emerge circunstanciadamente pelo simples fato de que 

em uma relação consumerista, não é crível exigir-se que o consumidor 

suporte as falhas da parte requerida, que vem efetuando descontos de 

forma indevida na conta do demandante, o que vem causando 

aborrecimentos de ordem material e moral ao mesmo. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 

postulada poderá acarretar segundo dito alhures, enormes prejuízos de 

ordem moral e financeira àquela. No que se refere ao fumus boni juris, 

este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do Requerente por 

conta de cobrança de valores não contratados pela autora por parte da 

própria Ré, consoante explanação na vestibular. No tocante ao requisito 

da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto 

numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se 

reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, 

além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a 

suportar com a aplicação da medida. 3- 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, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em 

que pese os conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido 

instituto tem o seu momento de concretização influenciado pelo rito 

processual do processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal 

é quando do saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de 

instrução, conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o 

disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre 

destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se 

manifestava neste sentido, por todos: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA 

CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe 

a existência de divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a 

respeito da mesma questão de direito federal. Tratando-se de divergência 

a propósito de regra de direito processual (inversão do ônus da prova) 

não se exige que os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma 

sejam semelhantes, mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da 

interpretação do dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. 

Hipótese em que o acórdão recorrido considera a inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o 

acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo legal como regra de 

instrução. Divergência configurada. 3. A regra de imputação do ônus da 

prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por pressuposto a identificação 

do responsável pelo produto defeituoso (fabricante, produtor, construtor e 

importador), encargo do autor da ação, o que não se verificou no caso em 

exame. 4. Não podendo ser identificado o fabricante, estende-se a 

responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, art. 13). Tendo o 

consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto fabricante, sem 

comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto defeituoso, ou 

seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou omissão do réu e o 

dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito da identidade do 

responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, 

regra de instrução, devendo a decisão judicial que a determinar ser 

proferida "preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo 

menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o 

encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 

21.9.2011). 5. Embargos de divergência a que se dá provimento?. (ERESP 

422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ 

ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que diz respeito aos 

processos em que inexiste a fase de saneamento, a semelhança do que 

ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto deve ser manejado 

quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra 

da inversão se presta mais 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 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, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 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, -Terceira Turma, 

19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- 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 
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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. 7- Face ao exposto, e com arrimo no art. 

300, caput, inciso I usque § 2º, todos do Código de Processo Civil, 

CONCEDO initio litis, a TUTELA ANTECIPADA vindicada, para que a 

empresa requerida suspenda cobranças referentes a cartão de crédito na 

conta corrente 0520505-0, agencia 3292, de titularidade de Sebastião 

Alves Neves - CPF 315.839.621-15, até o deslinde final da presente 

demanda, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) por ato 

de descumprimento. 8- DEFIRO ao promovente os benefícios da Justiça 

Gratuita nos termos da Lei 1060/50, por declarar ser a parte requerente, 

pessoa física hipossuficiente. 9- Aprazada audiência de conciliação, 

proceda à citação pessoal da(s) parte(s) requerida(s) - 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. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14- Expeça-se o 

necessário. 15- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-21.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCELO ZANELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS OAB - MT0020478A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BMC - BARDDAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 513 do CPC, seja intimada a parte 

Ré para no prazo previsto no art. 523 do mesmo códex, ou seja, em 15 

(quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena 

da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do 

montante cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte 

requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por 

meio dos sistemas online. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001565-26.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EVANGELISTA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT15821-A (ADVOGADO(A))

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da 

Lei 1060/50, por declarar ser pessoa hipossuficiente. 2. Verifico que o 

recurso interposto pela parte requerente 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) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. 3. Intime-se a parte 

recorrida para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez 

ultrapassado o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 4. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000241-64.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OVERCOME COMERCIO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PIRES BARBOSA JUNIOR OAB - GO46895 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORAH THAYS ROSA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas online colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000783-19.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WEBSON CAMPOS DA SILVA (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:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida 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 
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recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-06.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO MARIO SCHWINGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO COSTA OAB - MT27022/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

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- Das breves 

leituras empreendidas extrai-se que para o postulante lograr a medida 

vindicada em tela, se faz mister que estejam presentes os requisitos 

delineados no comentado artigo, destarte, iniciando-se a busca dos 

requisitos nota-se que o risco de ineficácia do provimento principal e a 

plausibilidade do direito alegado, não estão presentes nos autos vez que 

não há evidências de que o requerente sofreu constrangimentos e 

aborrecimentos em razão do procedimento da Ré visto que, nos 

documentos que acompanham a exordial denota-se restrições alienígenas 

aos débitos debatidos nestes autos, com datas distintas e anteriores à 

negativação discutida. Nesse sentido, não evidenciado o perigo da demora 

(periculum in mora) e o fumus boni juris na explanação constante na 

vestibular, não restam demonstrados os requisitos ensejadores da tutela 

pleiteada. 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, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais 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 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, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 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). 6- 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 
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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 de tutela antecipada 

vindicada pelo promovente, 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 efetivadas por empresa alienígena à presente 

rusga. 7- DEFIRO ao promovente os benefícios da Justiça Gratuita nos 

termos da Lei 1060/50, por declarar ser a parte requerente, pessoa física 

hipossuficiente. 8- Tendo a audiência de conciliação já sido aprazada, 

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. 9- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 10- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 11- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 12- 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. 

13- Expeça-se o necessário. 14- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001399-28.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARILSON DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA GOMES DA ROSA OAB - MT8487/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida 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) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001016-16.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DIAS DA SILVA (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))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001054-28.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SCHARLES MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. 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 pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “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)” 4. Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 

acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.

Decisão 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)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

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 
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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- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- 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, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais 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 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, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 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, Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- 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. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de excluir 

incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida restringe-se às 

dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- Visando o 
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resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao SPC e 

SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- Analisando os autos noto que a parte Requerente 

declarou não possuir condições financeiras para ofertar a demanda, 

contudo, não pode escapulir da apreensão deste magistrado que o autor 

apresentou seu comprovante de renda demonstrando possuir condições 

de arcar com as custas judiciais, inferindo-se, assim, a existência de 

indícios contrários às declarações de pobreza. Afora isto, optou por 

ingressar com demanda sendo representada por patrono constituído, ao 

invés de buscar auxílio junto à Defensoria Pública desta comarca, a qual 

antes mesmo de ingressar com as demandas procede à análise das 

condições econômicas das partes, deste modo, com esteio no artigo 5º da 

Lei nº 1.060/1950, INDEFIRO os benefícios da justiça. 10- Aprazada 

audiência de conciliação, proceda à citação pessoal da parte requerida - 

na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 11- Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 12- Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 13- Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14- 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. 15- Expeça-se o necessário. 16- 

Cumpra-se.
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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- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- Face ao exposto e com arrimo no art. 300, do Código de 

Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

vindicada no que toca ao pedido de excluir incontinenti o nome da parte 

requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre 

registrar que a medida restringe-se às dívidas espelhadas na presente 

rusga com a requerida. 4- Visando o resultado prático da tutela, ORDENO 

a expedição de ofícios ao SPC e SERASA para que promovam a exclusão 

em comento, fixando multa inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do 

CPC, no valor de R$ 200,00 (duzentos) reais, por cada dia de atraso na 

retirada do nome da parte requerente junto aos seus cadastros, 

concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para sua concretização, sem 

prejuízo da multa ser majorada em caso de necessidade. 5- Analisando os 

autos noto que a parte Requerente declarou não possuir condições 

financeiras para ofertar a demanda, contudo, não pode escapulir da 

apreensão deste magistrado que a autora não apresentou seu 

comprovante de renda para robustecer a arguição de que não possui 

condições de arcar com as custas judiciais, inferindo-se, assim, a 

existência de indícios contrários às declarações de pobreza. Afora isto, 

optou por ingressar com demanda sendo representada por patrono 

constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria Pública desta 

comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as demandas procede à 

análise das condições econômicas das partes, deste modo, com esteio no 

artigo 5º da Lei nº 1.060/1950, INDEFIRO os benefícios da justiça. 6- 

Aprazada audiência de conciliação, proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 7- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 8- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 9- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 10- 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. 

11- Expeça-se o necessário. 12- Cumpra-se.
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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- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- 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, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais 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 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, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 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 
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RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- 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. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de excluir 

incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida restringe-se às 

dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- Visando o 

resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao SPC e 

SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- Aprazada audiência de conciliação, proceda à citação 

pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da 

LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 

1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- 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. 

14- Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000225-13.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA SAVOGIM DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JIMMY COSTA NASCIMENTO OAB - MT18676/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA PEREIRA ALVES FIALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas online colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000223-43.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA SAVOGIM DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JIMMY COSTA NASCIMENTO OAB - MT18676/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE HERNANDES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas online colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000200-97.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA SAVOGIM DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JIMMY COSTA NASCIMENTO OAB - MT18676/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS DOMINGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

.1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas online colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

Comarca de Cáceres
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Intimação

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 81, § 3°, 

da Lei 9.099/95. Decido. O denunciado Roosevelt Ramsay Torres Junior 

está sendo imputada a prática do delito de ameaça, previsto no artigo 129 

do Código Penal, o qual prevê verbis: "Art. 129. Ofender a integridade 

corporal ou a saúde de outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano" 

Em relação à autoria, tanto nas informações colhidas em fase inquisitorial, 

bem como em juízo, verifica-se que inexistem provas que apontem a 

ocorrência delitiva em relação ao réu. Verifica-se que as declarações 

tanto em fase Policial, quanto em Juízo, foram suficientes para comprovar 

que o réu agiu em legítima defesa, para proteger sua integridade física das 

agressões perpetradas pela Srª. Marilucy Silva, portanto, sendo o 

conjunto probatório inapto a lastrar sua condenação. Ademais, a vítima 

afirma veemente que foi lesionada pelo acusado, explicando que o mesmo 

apertou seu pescoço e bateu sua cabeça contra a parede, entretanto, não 

há qualquer testemunha. No entanto, o laudo pericial (fls. 25/27) confirma 

o alegado pelo acusado, tanto na fase policial, quanto em Juízo, que o 

mesmo usou apenas das mãos para legitima defesa, não restando 

dúvidas. Observo a ausência de substrato probatório seguro sobre a 

prática de lesão corporal. É sabido que para a prolação de um decreto 

penal condenatório é indispensável prova robusta que dê certeza da 

existência do crime e seu autor. Encerrada a instrução processual, tanto o 

i. Promotor de Justiça, quanto a Defesa do acusado, pugnaram em 

memoriais finais pela improcedência da ação penal, face à inexistência de 

provas contundentes o bastante para um édito condenatório, logo, 

entende-se que deva prevalecer e ser aplicado ao presente caso o 

princípio do "in dubio pro reo". "As declarações isoladas da vítima não são 

suficientes para a condenação do réu" (in DELMANTO, Celso. Código 

Penal Comentado, Renovar, 3ª ed., p. 504). "Aplicação do princípio ‘in 

dubio pro reo’. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. 

Tal não é bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena. 

Como afirmou Carrara, ‘a prova, para condenar, deve ser certa como a 

lógica e exata como a matemática’. Deram parcial provimento. Unânime." 

(RJTJERGS 177/136). POSTO ISSO, julgo improcedente a denúncia de fls. 

89, para absolver o réu ROOSEVELT RAMSAY TORRES JUNIOR, 

brasileiro, casado, data de nascimento: 26/04/1969, filiação: Roosevelt 

Ramsay Torres e Acy Silva Torres, residente e domiciliado na Rua as 

Maravilhas, 1505, Bairro Cavalhada, nesta Comarca de Cáceres/MT, pela 

prática do delito previsto no artigo 129, do Código Penal, do Código Penal, 

com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP. Comunique-se a escrivania na 

forma determinada no capítulo 7, seção 16, norma 1, item III, da CNGC. 

Isento o acusado do pagamento das custas e despesas processuais, eis 

que foi absolvido. P.R. Intimem-se e, após o trânsito em julgado e 

observadas as formalidades legais, arquive-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.

Sentença

SENTENÇA Vistos, etc. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por intermédio de seu Ilustre Representante Legal, em exercício 

neste Juízo, no uso de suas atribuições legais, com base no incluso auto 

de inquérito policial, ofereceu denúncia contra DEJANIL AIRES, brasileiro, 

convivente, data de nascimento: 30/11/1967, filiação: Daniel Aires e Maria 

Dodata da Silva, portador do RG nº 06842763 SSP/MT, residente e 

domiciliado no Sitio Meu Sonho, Assentamento Corixinha, Cáceres/MT, pela 

prática do delito previsto no artigo 38 da Lei nº 9.605/98 pelos seguintes 

fatos delituosos: "No dia 07 de novembro de 2013, por volta das 13h00m, 

no sitio Meu Sonho, no assentamento Corixinha, na cidade de Cáceres/MT, 

o denunciado desmatou sem a devida autorização da autoridade 

competente, além de usar máquina de esteira na atividade de leirar o 

desmate. No dia e local mencionados a guarnição da Polícia Militar 

Ambiental, enquanto realizava patrulhamento, encontrou o denunciado na 

prática delituosa, ou seja, em flagrante, solicitado à devida autorização, o 

proprietário o senhor Herrara Revollo Santos, não tinha. Com a realização 

de busca na propriedade foi constatado o desmate de 31 (trinta e um) 

hectares, sendo encontradas ainda 09 (nove) dúzias de lascas de 2,20 

metros e 04 (quatro) palanques de 03 metros (depositário INDEA da 

Corixinha), aparentemente aroeira, tendo ainda 01 (uma) máquina esteira 

"D4E Cartepillar, amarela, nº 34000418/2474" (depositário Sr. Florizeu 

Portes Querubin, termo 111483), usado para enlear o desmate, 01 (um) 

trator "CBT nº de série 000675" (depositário Sr. Edenilson Aparecido 

Humberto, termo 111484), amarelo, com uma grade de 18 discos, usado 

para gradear a terra desmatada. A peça acusatória foi instruída com 

Boletim de Ocorrência nº 2013.298604 (fls. 08/09). A denúncia foi 

devidamente recebida, conforme se infere da decisão encartada à fl. 31, 

na data de 23.04.2014. O denunciado foi citado por meio de Mandado 

Judicial, assistido pelo ad. Defensor Público apresentou defesa (fl.62), à 

qual foi devidamente analisada e não sendo o caso de absolvição sumária. 

Na audiência de instrução e julgamento designada o Ministério Público 

Estadual requereu a decretação da revelia do réu Dejanil Aires, haja vista, 

que o réu foi devidamente citado (certidão fl. 60). Os memoriais finais do 

M.P. foram encartados às fls.107/111, pugnando pela procedência da 

ação penal, com a consequente condenação do réu DEJANIL AIRES como 

incurso nas penas do artigo 38, "caput", da Lei nº 9.605/98. A Defesa 

apresentou os memoriais finais, que a ação penal seja julgada 

improcedente com a consequente absolvição do réu, aplicando-se o 

princípio do "in dúbio pro reo", com arrimo no artigo 386, VI do CPP (fls. 

113/116). É o relatório. Fundamento e decido. Trata-se de ação penal, 

objetivando apurar a responsabilidade criminal do réu DEJANIL AIRES, pela 

prática do delito tipificado no artigo 38, caput, da Lei nº 9.605/98, que 

prevêem, verbis: "Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de 

preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com 

infringência das normas de proteção: Pena - detenção, de um a três anos, 

ou multa, ou ambas as penas cumulativamente." Pois bem. A materialidade 

restou comprovada através do Inquérito Policial nº 2013.298604 acostado 

às fls. 08/09, Auto de Inspeção Sema (fls.10/11), Auto de Infração (fl.12) 

e Laudo Pericial nº 400.02.08.2014-0224 (fls. 32/55). Quanto à autoria 

delitiva está não restou comprovada vez que os depoimentos policiais em 

sede policial e em juízo, não coadunam com os relatos do boletim de 

ocorrência, uma vez que no boletim de ocorrência o acusado é indicado 

como funcionário daquele que alugou a máquina para o proprietário do 

sitio, e que estava a enlear o desmate e não desmatando. Já em juízo as 

policiais apontaram o denunciado como o autor do desmate. Outrossim, 

infere-se que o denunciado é apenas funcionário contratado, sendo 

designado para "enlear" a mata já derrubada (fl. 08), sendo confirmado 

pelo proprietário (fl. 16) e o próprio denunciado, que o senhor Dejanil 

estava executando o trabalho de limpeza, e não de desmate. A respeito da 

legalidade do desmate, o denunciado relata em termo de declaração (fl.22) 

que perguntou ao proprietário se ele tinha licença para a atividade, sendo 

informado que sim, e desta forma iniciou o trabalho de limpeza. Pois bem, 

fica claro que o denunciado não praticou o delito tipificado no artigo 38, 

caput, da Lei nº 9.605/98, já que este não executou o ato de desmate, 

portanto, não ficou provado que o senhor Dejanil destruiu ou danificou 

floresta de preservação, como descreve o artigo. Igualmente, não se pode 

presumir a autoria do delito, pois a presunção não é certeza, não podendo 

assim arrogar ao denunciado a autoria do delito. Da mesma forma, o 

denunciado acreditava que estava seguindo a lei, vez que o proprietário o 

assegurou da legalidade (fls. 16 e 22), afirmando ter autorização para o 

desmate, portanto, no momento da conduta, o autor acreditava não ser 

ilícita, pois havia suposição de legalidade, por documento supostamente 

oficial. Sendo assim, não há de se falar em conduto dolosa, pois o 

denunciado acreditava estar praticando conduta licita, sendo induzido ao 

erro.. A respeito da excludente de ilicitude, o Código Penal no § 1° do 

artigo 20, verbis: Art. 20 - O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal 

de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se 

previsto em lei. § 1º - É isento de pena quem, por erro plenamente 

justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, 

tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de 

culpa e o fato é punível como crime culposo. Ainda em juízo as 

testemunhas Sebastião Dario de Oliveira e Mauro Benedito de Almeida, 

ambos Policiais Militares, não asseguram que o denunciado foi quem 

praticou o desmate, mas que estava na propriedade "mexendo" no trator 

esteira no momento em que a guarnição chegou ao local. (CDR fl. 106). 

Assim, verifica-se a ausência probatória segura sobre a prática do crime 

realizado pelo denunciado Dejanil Aires. Logo, não havendo provas 

capazes de imputar ao réu Dejanil Aires a prática do delito que lhe foi 

irrogado na denúncia, o mesmo deve ser absolvido, posto que, no âmbito 

criminal, a prova, para dar suporte a um juízo condenatório, há de ser 

certa e clara. Nesse aspecto, precisas são as palavras do mestre Nelson 

Hungria: "A verossimilhança, por maior que seja, não é jamais a verdade 

ou certeza, e somente esta autoriza a sentença condenatória. Condenar 

um possível delinquente é condenar um possível inocente" (In Comentários 

ao Código Penal - Volume V - Pg. 59). POSTO ISSO e por tudo mais que 

dos autos constam, julgo improcedente a denúncia, para absolver o réu 
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DEJANIL AIRES, brasileiro, convivente, tratorista agrícola, natural de 

Cáceres/MT, data de nascimento: 30/11/1967, filiação: Daniel Aires e Maria 

Dodata da Silva, atualmente residente no Sitio Meu Sonho, Assentamento 

Corixinha, em conformidade com o que preceitua o artigo 386, inciso V, do 

Código de Processo Penal. Desnecessária a expedição de Alvará de 

Soltura, uma vez que o réu encontra-se em liberdade. Comunique-se a 

escrivania na forma determinada no capítulo 7, seção 16, norma 1, item III 

da CNGC. Isento o réu do pagamento das custas e despesas processuais, 

eis que foi absolvido. P.R.I., e, após o trânsito em julgado e observado as 

formalidades legais, arquive-se. Cumpra-se expedindo o necessário Às 

providências. Quanto ao denunciado HERRARA REVOLLO SANTOS 

compulsando e analisando detidamente os autos, verifica-se que o(s) 

autor (a, as, es) do fato cumpriu(ram) integralmente as condições 

estabelecidas na audiência anteriormente, conforme se infere da certidão 

(fl. 117) emitida pelo Cartório da Quinta Vara. POSTO ISSO, com 

fundamento no artigo 84, § único, da Lei nº 9099/95, julgo extinta a 

punibilidade com relação ao(a, as, aos) autor(a, as, es) do fato HERRARA 

REVOLLO SANTOS, via de consequência, declaro extinto o presente feito 

com relação ao(a, as, aos) mesmo(a, as, aos). Dispensada a intimação do 

autor(a) do fato acerca da presente, conforme Enunciado Criminal 105, do 

FONAJE, verbis: "é dispensável a intimação do autor do fato ou do réu das 

sentenças que extinguem sua punibilidade". Após as formalidades legais, 

procedam-se às anotações e baixas necessárias, arquivando-se o 

presente. Cumpra-se. Às providências.

Edital Citação

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

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001589-48.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DE PINHO EGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 15/04/2019 

14:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003544-22.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIRDE SOUZA MOREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-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))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 31/07/2017 Hora: 14:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal, bem como da decisão proferida nos autos que segue 

abaixo transcrita: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Numero do Processo: 

1003544-22.2016.8.11.0006 REQUERENTE: IZAIRDE SOUZA MOREIRA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por IZARDE 

SOUZA MOREIRA DE OLIVEIRA em face de BANCO ITAUCARD S.A., a fim 

de que seja efetuada a exclusão do nome do Requerente dos órgãos de 

restrição ao crédito. Em síntese, o Requerente alega que foi surpreendido 

com o seu nome negativado por uma suposta dívida junto à Reclamada. 

Ocorre que o Requerente jamais manteve qualquer vínculo com a 

Requerida que pudesse ensejar tal ato, razão pela qual recorre ao 

judiciário. É o relatório. Decido. A concessão de tutela específica, 

conforme preceitua os artigo 300 c/c 497 do Código de Processo Civil, é 

perfeitamente possível, desde que seja demonstrada probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, com 

escopo de assegurar a obtenção de tutela pelo resultado prático 

equivalente. Após detida análise da inicial e seus documentos, não 

vislumbro presente um dos seus requisitos autorizadores, senão o 

principal, qual seja, perigo de dano, do qual decorre o risco ao resultado 

útil do processo (CPC, art. 300), tendo em vista que há outra inscrição do 

nome do Requerente nos cadastros de restrição ao crédito, anterior à 

discutida na presente lide e de empresas distintas. Desse modo, revendo 

entendimento anterior, indefiro o pedido liminar de retirada do nome da 

parte autora dos cadastros de restrição ao crédito, por entender que a 

retirada da anotação do débito mencionado na exordial não irá modificar o 

status do nome do Requerente naquele órgão diante das diversas 

anotações existentes. Assim, nos termos do dispositivo legal retro 

apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor 

do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Cite-se a parte promovida por meio 

eletrônico, em conformidade com o Provimento n. 38/2015 - CGJ, com as 

advertências do art. 18, §1º, c/c o art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95. Caso 

o CNPJ cadastrado não seja o vinculado junto ao DAJE, intime-se a parte 

autora para colacionar os autos, no prazo de 05 dias, CNPJ que viabilize a 

citação. Caso a empresa promovida ainda não seja cadastrada junto ao 

DAJE, proceda-se a citação via carta com recebimento de AR. No mais, 

aguarde-se a realização da audiência de tentativa de conciliação já 

designada nos autos. Intimem-se a parte Requerente, com as advertências 

do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito Assinado 

eletronicamente por: HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 4563482 17011118235061800000004527923

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001584-26.2019.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO ACCACIO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-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))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

15/04/2019 13:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000581-36.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN VICTOR RODRIGUES SANTANA (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 DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/03/2019 17:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000745-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEI GREGORIA DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO OAB - MT10269-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 29/05/2017 Hora: 15:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001597-25.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON DA SILVA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 15/04/2019 

15:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004356-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINIA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

10342665, PARA INFORMAR O ATUAL ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA 

NO PRAZO DE 05 DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS 

AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001725-45.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DA SILVA CONCEICAO CUSCINI (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, 

impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação da parte 

Autora da lide, na pessoa de seus Advogados, para comparecer na 

audiência de Conciliação Designada Para o dia 12 de Abril de 2019 as 

08h00min na Sala de Audiência nº 02, do CEJUSC Na data aprazada 

haverá perito nomeado para realização da perícia, cujos honorários serão 

suportados pela Seguradora Líder, sendo facultado às partes trazer ao 

ato assistente técnico às suas expensas. Cáceres, 12 de março de 2019. 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000084-85.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761-O (ADVOGADO(A))

GLENDA RAMOS DE SOUZA OAB - MT13644/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198-O (ADVOGADO(A))

WASHINGTON HEDDER DE VASCONCELOS OAB - 838.421.601-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA APARECIDA FERREIRA VASCONCELOS (REQUERIDO)

JORDINO DA CUNHA VASCONCELOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1000084-85.2020.8.11.0006. REPRESENTANTE: WASHINGTON HEDDER 

DE VASCONCELOS REQUERIDO: JORDINO DA CUNHA VASCONCELOS, 

EDNA APARECIDA FERREIRA VASCONCELOS Vistos. 1. Compulsando os 

autos, verifico que a parte requerente atribuiu à causa o valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), inobstante previsão legal do art. 292, VI, do CPC. 2. 

Assim, INTIME-SE a parte requerente para atribuir valor certo à causa, 

como também para o fim de comprovar a alegada hipossuficiência de 

recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, CPC, 

devendo juntar aos autos os três últimos holerites, bem como declaração 

de imposto de renda, ou recolher as devidas custas processuais em 15 

(quinze) dias. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001758-40.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. O. Q. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ RODA JUNIOR OAB - MT0018422A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

D. M. D. Q. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

LOURIVAL DA CRUZ DIAS OAB - MT19538/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1001758-40.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA CRISTINA OLIVEIRA 

QUEROZ REQUERIDO: DAVID MARQUES DE QUEIROZ Vistos. 1. Tendo em 

vista a necessidade de readequação da pauta de audiências desse juízo 

(CIA nº. 0001084-58.2020.8.11.0000), REDESIGNO a oralidade aprazada 

para o dia 10/03/2020, às 14h30. 2. Promova a Secretaria todos os atos 

necessários à realização do referido ato. 3. CUMPRA-SE, providenciando 

e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001758-40.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. O. Q. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ RODA JUNIOR OAB - MT0018422A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. D. Q. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

LOURIVAL DA CRUZ DIAS OAB - MT19538/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1001758-40.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA CRISTINA OLIVEIRA 

QUEROZ REQUERIDO: DAVID MARQUES DE QUEIROZ Vistos. 1. Tendo em 

vista a necessidade de readequação da pauta de audiências desse juízo 

(CIA nº. 0001084-58.2020.8.11.0000), REDESIGNO a oralidade aprazada 

para o dia 10/03/2020, às 14h30. 2. Promova a Secretaria todos os atos 

necessários à realização do referido ato. 3. CUMPRA-SE, providenciando 

e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001495-08.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA IRACEMA LOPES BOEIRA SANTOS OAB - MS0006417A 

(ADVOGADO(A))

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. T. D. R. (REQUERIDO)

J. P. D. R. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1001495-08.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ADRIANY BASTOS 

BONICENHA REQUERIDO: JOSÉ PEREIRA DA ROCHA, EDILEUSA TENORIO 

DA ROCHA Vistos. 1. Tendo em vista a necessidade de readequação da 

pauta de audiências desse juízo (CIA nº. 0001084-58.2020.8.11.0000), 

REDESIGNO a oralidade aprazada para o dia 10/03/2020, às 13h30. 2. 

Promova a Secretaria todos os atos necessários à realização do referido 

ato. 3. 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.: 254334 Nr: 7131-64.2019.811.0006

 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: EGDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TKFC, KFFAC, CJDMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ALICE CAMPOS MENSCH 

- OAB:OAB/MT 6749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. PROCEDA-SE o desapensamento destes autos dos demais, por 

tratar-se de ações autônomas.

2. Tendo em vista a implantação do processo judicial eletrônico – PJE, bem 

como que o presente feito não se enquadra na excepcionalidade prevista 

no artigo 2º da Portaria nº 77/2016-PRES, deverá a parte autora promover 

a distribuição eletrônica do feito via PJE.

3. Dessa maneira, DETERMINO o arquivamento deste feito com as baixas e 

anotações de estilo.

 4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 30 de janeiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 69274 Nr: 6711-79.2007.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADS, HADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS TOSTES CARDOSO 

- OAB:10.041, REGINALDO SANCHES FELICIANO - OAB:25458/O

 Vistos.

1. Compulsando os autos, observo que assiste razão a presentante do 

Ministério Público, razão pela qual DEFIRO os pedidos formulados à fl. 322.

2. INTIME-SE a parte exequente para que dê prosseguimento no feito e 

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

3. Decorrido o aludido prazo, REMETAM-SE os autos conclusos para 

deliberação.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 4 de fevereiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 230038 Nr: 1211-46.2018.811.0006

 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: AADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS, HADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:10.041, ROSEMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - 

OAB:15.675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT

 Vistos.

1. Compulsando os autos, observo que assiste razão a presentante do 

Ministério Público, razão pela qual DEFIRO os pedidos formulados às fls. 

98/99.

2. INTIME-SE a equipe multidisciplinar deste juízo para realização de estudo 

social no ambiente familiar das partes, a fim de verificar a necessidade do 

alimentado e as condições financeiras do alimentante, no prazo de 15 

(quinze) dias.

3. Ademais, INTIME-SE o requerente para que apresente cópias de sua 

carteira de trabalho, no prazo de 05 (cinco) dias.

4. Decorrido os aludidos prazos, DÊ-SE nova vista dos autos ao órgão 

ministerial para manifestação e, sucessivamente, REMETAM-SE os autos 

conclusos para deliberação.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 38114 Nr: 3463-13.2004.811.0006

 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: ESPÓLIO DE JOSÉ DO VALE GARCIA, ILMA MARQUES 

GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FELINTHO CAVALCANTE DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DESTRO - 

OAB:6390, CLEITON TUBINO SILVA - OAB:5239-MT, HEBERT DIAS - 

OAB:12395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO DAN - OAB:3565-A, 

FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3520/MT, PAULA MARCIA CACERES 

DAN - OAB:3.621

 Vistos.

1. INTIME-SE a inventariante pessoalmente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste interesse no prosseguimento do feito, cumprindo 

a determinação de fls. 219, sob pena de remoção (art. 622, II, do CPC).

2. Decorrido o prazo, sem manifestação, INTIMEM-SE todos os sucessores 

do espólio (cônjuge, herdeiro, testamenteiro, cessionário, etc.), para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem interesse no cargo de 

inventariante, sob pena de extinção e arquivamento, caso ninguém 

manifeste interesse.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 5 de fevereiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 10292 Nr: 652-22.2000.811.0006

 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: BRAULIO CÉZAR GONÇALVES ESPÍNDOLA, GILSON 

DA CUNHA ESPINDOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BRAULIO SILVARES ESPINDOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, JOÃO BATISTA CARDOSO - OAB:5303/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 5. Diante do exposto, INTIME-SE o inventariante para apresentar as 

últimas declarações, com todas as mutações ocorridas no acervo 

hereditário até a presente data, inclusive descrevendo os imóveis que 

foram vendidos em vida pelo falecido, bem como aqueles alienados nestes 

autos, informando o valor de todos os bens, a qualificação dos 

compradores, cessionários, credores e devedores, se ainda houver, no 

prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, sob pena de remoção.6. Deverá, 

o inventariante, no mesmo prazo, apresentar o esboço de partilha dos 

bens, sob pena de partilha igualitária, para que o feito seja, finalmente, 

sentenciado, eis que não mais será tolerado qualquer sobrestamento 

deste inventário, que já passou da hora de ser finalizado.7. Na mesma 

oportunidade, devem ser apresentadas aos autos, as certidões negativas 

atualizadas das Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedida pela 

Procuradoria Geral do Estado) e Municipal.8. Apresentada as últimas 

declarações, digam as partes, em quinze (15) dias (CPC, art. 637).9. Se 

concordes, ao cálculo do tributo e digam todas as partes, em 05 (cinco) 

dias e, em seguida, a Fazenda Pública (CPC, art. 638). 10. Não havendo 

impugnação aos cálculos, estes serão homologados por sentença.11. 

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. 12. Feito o esboço e o 

respectivo auto da partilha, devem as partes manifestar em 05 (cinco) 

dias. 13. Em seguida, conclusos para a homologação da partilha.14. 

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.15. No mais, 

HOMOLOGO a avaliação dos bens de fls. 1522/1722, indeferindo-se a 

impugnação apresentadas às fls. 1772/1790, devendo o inventariante em 

suas últimas declarações juntar as matrículas faltantes dos imóveis do 

autor da herança, inclusive aquelas já vendidas em vida.16. Por fim, 

INTIME-SE o inventariante, via DJE,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 27246 Nr: 518-73.1992.811.0006

 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: JOANA MIRANDA DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM DUQUE DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Aparecida Soares 

Neves - OAB:15.818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Inventário dos bens deixados pelos falecidos Joaquim 

Duque de Faria e Joana Miranda de Faria.

2. INTIMEM-SE acerca do esboço de partilha os herdeiros, por DJE, se 

representados por advogados distintos da inventariante, para, querendo, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem acerca da partilha apresentada.

3. INTIMEM-SE também as Fazendas Públicas, 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, se necessário, 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 31984 Nr: 1858-32.2004.811.0006

 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: GENEROSA DA SILVA ZATTAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO ZATTAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INGRID ZATTAR R. CATELAN - 

OAB:4.413, LUIZ GOMES RIBEIRO - OAB:2220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. A parte requerente formulou pedido de desarquivamento dos autos, 

tendo juntado o comprovante de pagamento de desarquivamento.

2. Sendo assim, DEFIRO o pedido retro, determinando o desarquivamento 

dos autos.

3. INTIME-SE a parte requerente, a fim de que tenha vista dos autos e 

manifeste o que for de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Após, se nada for pleiteado, retornem ao arquivo.

5. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 6 de fevereiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 42648 Nr: 7485-80.2005.811.0006

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNDSD, LD, GD, PHD, JFD, JGD, AD, ED, ED, RCD, RD, 

RRD, RRD, RRD, TRD, ARD, FSD, MD, ARD, NDN, ND, BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os documentos juntados às fls. 259/386, constatei que a 

herdeira Zita Ramos Deluque é analfabeta, e em razão disso, é necessário 

instrumento público para sua representação processual ou, no mínimo, 

conforme entendimento do Conselho de Nacional de Justiça, é 

imprescindível que sua assinatura a rogo, no instrumento particular, esteja 

subscrita por duas testemunhas (CNJ - Processo nº 

0001464-74.2009.2.00.0000). Assim, INTIME-A para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, regularize sua representação processual.

2. Após, vista ao MPE.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 06 de fevereiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 132245 Nr: 986-70.2011.811.0006

 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: SSDM, LCRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, HERINTON FARIA GAIOTO - OAB:178020-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Pelo exposto, forte na disposição do inciso III do artigo 485 do CPC, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito.11. Sem custas 

e honorários, vez que a parte autora é beneficiária da gratuidade da 

justiça.12. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

anotações e baixas ínsitas na CNGC.13. Publique-se. Intime-se.14. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Cáceres/MT, 6 de 

fevereiro de 2020.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 85377 Nr: 929-23.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO DA CUNHA MIRANDA, DELMA VANINI 

MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTANTINO PINTO DE MIRANDA, 

ALMERINDA DA CUNHA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SÔNIA ALVES - 

OAB:3593-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o item “b” da cota ministerial de fl. 132/134, conforme solicitado. 

Para tanto, ENCAMINHEM-SE os autos ao contador judicial para realizar o 

cálculo atualizado do quinhão hereditário da herdeira Rosangela.

2. Após, EXPEÇA-SE ofício ao exército brasileiro, determinando o 

desconto mensal de 30 % (trinta por cento) do total da aposentadoria de 

Osvaldo da Cunha Miranda, até atingir o valor atualizado do quinhão, a 

partir do primeiro pagamento posterior a contar do protocolo do ofício, sob 

pena de crime de desobediência, depositando aventados valores na conta 

corrente informada pela herdeira à fl. 140/141.

3. INTIMEM-SE.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 6 de fevereiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 170034 Nr: 6278-31.2014.811.0006

 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: ADSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE A. B. DO NASCIMENTO 

- OAB:16.962/E, CIBELI SIMÕES SANTOS - OAB:11.468 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que já houve a homologação da sobrepartilha, inclusive 

com expedição de alvarás, INTIME-SE o causídico subscritor da petição de 

fls. 223/226, para esclarecer o referido pedido, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

2. INTIME-SE a advogada Cibele Simões dos Santos para se manifestar 

acerca do alvará de fls. 221, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 6 de fevereiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 193626 Nr: 10494-98.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILDA DE CARVALHO ESTIGARRIBIA, ROMILDA 

RODRIGUES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANAEL VICENTE FERREIRA, 

VALDECIR RODRIGUES FERREIRA, ADELSON RODRIGUES FERREIRA, 

AELCIO RODRIGUES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS CARVALHO 

FARIA - OAB:OAB/MT 18.744, LEONARDO HALLAK ALCANTARA - 

OAB:20045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, entendo que não restou demonstrada a 

legitimidade ativa da parte requerente Marilda, vez que não comprovou 

previamente por declaração judicial ser herdeira do falecido Joaquim 

Rodrigues de Carvalho.

2. Contudo, antes de extinguir o feito, deve o juízo conceder à parte 

oportunidade para, se possível, corrigir o vício, nos termos do artigo 317, 

do CPC.

3. Ante ao exposto, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar a sua legitimidade ativa para propor a ação, sob 

pena de indeferimento da inicial.

4. Após, se nada for pleiteado, retornem ao arquivo.

5. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 6 de fevereiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31984 Nr: 1858-32.2004.811.0006

 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: GENEROSA DA SILVA ZATTAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO ZATTAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INGRID ZATTAR R. CATELAN - 

OAB:4.413, LUIZ GOMES RIBEIRO - OAB:2220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. A parte requerente formulou pedido de desarquivamento dos autos, 

tendo juntado o comprovante de pagamento de desarquivamento.

2. Sendo assim, DEFIRO o pedido retro, determinando o desarquivamento 

dos autos.

3. INTIME-SE a parte requerente, a fim de que tenha vista dos autos e 

manifeste o que for de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Após, se nada for pleiteado, retornem ao arquivo.

5. CUMPRA-SE.
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Cáceres/MT, 6 de fevereiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004496-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BENEDITO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR OAB - MS15140-O (ADVOGADO(A))

PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO OAB - MS10789-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (REU)

MAPFRE VIDA S/A (REU)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004496-64.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

MANOEL BENEDITO DA SILVA REU: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA 

S.A., MAPFRE VIDA S/A, ALLIANZ SEGUROS S/A, COMPANHIA DE 

SEGUROS ALIANCA DO BRASIL Vistos. 1. Diante da certidão retro, 

INTIME-SE a parte autora, via advogado constituído, para que, no prazo de 

10 (dez) dias, manifeste interesse no prosseguimento do feito, sob pena 

de extinção, nos termos do art. 485, inciso III, do C.P.C. 2. Assim, decorrido 

o prazo sem manifestação e devidamente certificado, venham os autos 

conclusos. 3. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004099-34.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BERTHA ROSALIA ANTUNES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES OAB - 

MT0005793A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURA MARTINS OLIVEIRA OAB - MT26772-O (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE MANIFESTAR ACERCA DO 

LAUDO PERICIAL Impulsiono os autos com a finalidade intimar as partes 

integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no 

prazo de 15 dias, manifestem com relação ao teor do Laudo Pericial retro 

juntado ao feito (ID 27073120), pleiteando o que entenderem de direito. 

Felipe N. Mattioni Gestor/Analista Judiciário M. 32637

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006337-26.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI EURICO DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA E PEÇA DEFENSIVA 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR Certifico que a parte 

requerida apesar de citada/intimada deixou transcorrer o prazo legal para 

pagar a dívida e apresentar manifestação defensiva. Com efeito 

impulsiono os autos, com o intuito de que a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado promova o andamento do feito, pleiteando o que entender de 

direito. Cáceres/MT, 7 de fevereiro de 2020 Felipe N. Mattioni 

Gestor/Analista Judiciário M. 32637

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000457-87.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELIVELTON HURTADO SOUZA (REQUERENTE)

MARIA DOMINGAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INVICTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000457-87.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: MARIA DOMINGAS DE SOUZA, HELIVELTON HURTADO 

SOUZA REQUERIDO: INVICTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME 

Vistos. 1. Diante das informações retro, REMETAM-SE os autos à 

Defensoria Pública para requerer o que entender de direito, bem como 

informar se há interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento. 2. Assim, decorrido o prazo e 

devidamente certificado, VENHAM os autos conclusos. 3. CUMPRA-SE. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000082-18.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DA SILVA MARTINS (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:

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu Advogado, com a 

finalidade de que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação 

agendada para o dia 5 de maio de 2020 às 13:30hs, que será realizada no 

Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 07 de fevereiro de 2020. Eliana de Fátima 

Segatto Mendes Técnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004878-86.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DEILDA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRACEMA DE OLIVEIRA (REU)

SERGIO SANTANA DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004878-86.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARIA DEILDA DE SOUZA REU: IRACEMA DE OLIVEIRA, SERGIO 

SANTANA DOS SANTOS Vistos. CUMPRA-SE integralmente a sentença 

retro, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004977-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON LUCIANO 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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004977-90.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

VANDERSON LUCIANO 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

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005570-85.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIONIVAL HELIOTERIO DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005570-85.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: HELIONIVAL HELIOTERIO 

DE PAULA 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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002690-23.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES ROGERIO BAPTISTA (AUTOR(A))

DENIZE RENATA GALONI BAPTISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLITO FERNANDES NETO OAB - MT18503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002690-23.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

JAMES ROGERIO BAPTISTA, DENIZE RENATA GALONI BAPTISTA REU: 

BANCO BRADESCO Vistos. 1. Visando à resolução da demanda através 

da autocomposição, ENCAMINHEM-SE os autos para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania/CEJUSC para designação de sessão de 

Audiência de Conciliação. 2. Desta feita, INTIMEM-SE as partes através de 

seus advogados para comparecerem à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, a ser agendada e realizada pelo CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. 3. O não 

comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerido à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso, conforme preceitua o artigo 

334, §8° do CPC. 4. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006392-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON APARECIDO VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006392-11.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ADENILSON APARECIDO VIEIRA 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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001796-52.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO ALVES GOMES (EXECUTADO)

MARIA ZILDA BANDINI GOMES (EXECUTADO)

ALIPIO ALVES GOMES (EXECUTADO)

LEONICE BRENTANI GOMES (EXECUTADO)

A A GOMES & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001796-52.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: A A GOMES & CIA 

LTDA - EPP, AUGUSTO ALVES GOMES, MARIA ZILDA BANDINI GOMES, 

ALIPIO ALVES GOMES, LEONICE BRENTANI GOMES Vistos. 1. INTIME-SE o 

exequente para atualização do débito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Em 

seguida, à conclusão. 3. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de 

Direito
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Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1003416-94.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA DELFINA DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMIEN REYES PUERTAS OAB - SP0216022A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE BATISTA VIEIRA FERREIRA (REU)

JOAO MENDES FERREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT DIAS OAB - MT12395/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003416-94.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARILDA DELFINA DA SILVA FILHO REU: JOAO MENDES FERREIRA, 

MARLENE BATISTA VIEIRA FERREIRA 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

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004971-49.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROSA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA ARAUJO FURTADO OAB - DF59400 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004971-49.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: JOSE ROSA DE OLIVEIRA Vistos. 1. Visando 

à resolução da demanda através da autocomposição, ENCAMINHEM-SE os 

autos para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania/CEJUSC para designação de sessão de Audiência de 

Conciliação. 2. Desta feita, INTIMEM-SE as partes através de seus 

advogados para comparecerem à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, a ser agendada e realizada pelo CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. 3. O não 

comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerido à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso, conforme preceitua o artigo 

334, §8° do CPC. 4. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003061-89.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MOKA CONSULTORIA EM INVESTIMENTO LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO STOCCO OAB - SP152348 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO BORGES LEAL DA SILVA OAB - SP256890 (ADVOGADO(A))

RENATO NAPOLITANO NETO OAB - SP155967 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003061-89.2016.8.11.0006. 

DEPRECANTE: MOKA CONSULTORIA EM INVESTIMENTO LTDA 

DEPRECADO: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A Vistos. 1. Face à 

certidão retro, estando a presente precatória aguardando manifestação há 

mais de 60 (sessenta) dias, nos termos da CNCGJ/MT, DEVOLVA-SE a 

presente à origem, consignando nossas homenagens. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000879-33.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILYAN KARONINA FAGUNDES PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

FAGUNDES PEREIRA DA SILVA & FAGUNDES PEREIRA DA SILVA LTDA - 

ME (EXECUTADO)

HAROLDO MONTEIRO LEITE (EXECUTADO)

CLEONICE BUCK LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000879-33.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: FAGUNDES PEREIRA 

DA SILVA & FAGUNDES PEREIRA DA SILVA LTDA - ME, MILYAN 

KARONINA FAGUNDES PEREIRA DA SILVA, HAROLDO MONTEIRO LEITE, 

CLEONICE BUCK LEITE Vistos. 1. Considerando que o autor não 

comprovou ter esgotado os meios extrajudiciais de localizar o endereço 

requerido, INDEFIRO o pedido em ID. 24311162, vez que se trata de 

diligência que cabe às partes e não ao Estado-Juiz, sendo somente 

possível após restar comprovado o esgotamento de todos os meios à 

disposição da parte. 2. No caso em tela, verifica-se que não há nos autos 

indícios de que a parte autora tenha esgotado todos os meios a sua 

disposição para obter as informações necessárias junto aos órgãos 

públicos. 3. Deve, inclusive, a parte demonstrar suas diligências em busca 

das informações – que são de seu único e exclusivo interesse – como, 

por exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, 

sistemas informatizados, entre outras formas. 4. Desse modo, INTIME-SE a 

parte exequente, para se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. 5. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1005811-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANEZIA MARTINS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA BARROS MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT23087/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005811-30.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: ANEZIA MARTINS DE SOUSA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003204-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT10001-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO IRINEU PEREIRA DA SILVA 62182447172 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003204-10.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA 

EXECUTADO: PEDRO IRINEU PEREIRA DA SILVA 62182447172 Vistos. 1. 

Considerando que o autor não comprovou ter esgotado os meios 

extrajudiciais de localizar o endereço requerido, INDEFIRO o pedido em ID. 

26385005, vez que se trata de diligência que cabe às partes e não ao 

Estado-Juiz, sendo somente possível após restar comprovado o 

esgotamento de todos os meios à disposição da parte. 2. No caso em tela, 

verifica-se que não há nos autos indícios de que a parte autora tenha 

esgotado todos os meios a sua disposição para obter as informações 

necessárias junto aos órgãos públicos. 3. Deve, inclusive, a parte 

demonstrar suas diligências em busca das informações – que são de seu 

único e exclusivo interesse – como, por exemplo, buscas em cartórios 

extrajudiciais, cadastros de lojistas, sistemas informatizados, entre outras 

formas. 4. Desse modo, INTIME-SE a parte exequente, para se manifestar 

sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento. 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003044-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES VALCELOI FELICIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003044-19.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

EURIPEDES VALCELOI FELICIO DE OLIVEIRA REU: ICATU SEGUROS S/A 

Vistos. 1. Visando à resolução da demanda através da autocomposição, 

ENCAMINHEM-SE os autos para o Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania/CEJUSC para designação de sessão de Audiência 

de Conciliação. 2. Desta feita, INTIMEM-SE as partes através de seus 

advogados para comparecerem à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, a ser agendada e realizada pelo CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. 3. O não 

comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerido à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso, conforme preceitua o artigo 

334, §8° do CPC. 4. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007864-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RITCHERSON RENATO NEVES RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO(A))

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE EURÍDICE DOS SANTOS CINTRA (REU)

ESPÓLIO DE JOSÉ ÀVILA CINTRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO AUGUSTO SANTOS CINTRA OAB - 175.583.871-91 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

JUEL PRUDÊNCIO BORGES (CONFINANTES)

MARINO SOUTO FONTES (CONFINANTES)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1007864-81.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

RITCHERSON RENATO NEVES RAMOS REU: ESPÓLIO DE JOSÉ ÀVILA 

CINTRA, ESPÓLIO DE EURÍDICE DOS SANTOS CINTRA REPRESENTANTE: 

SEBASTIAO AUGUSTO SANTOS CINTRA Vistos. 1. DEFIRO o pedido retro. 

2. DETERMINO a citação por edital da parte requerida, com prazo de 30 

(trinta) dias, para sua regular ciência e fruição do prazo legal para 

expressa manifestação, observando na espécie o regramento do artigo 

257 do CPC, consignando-se as advertências da decisão inicial. 3. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003479-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADÃO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES OAB - MT4834-O 

(ADVOGADO(A))

JOÃO BATISTA DA SILVA OAB - MT5237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E M DA SILVA FONSECA EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003479-90.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ATACADÃO S/A REU: E M DA SILVA FONSECA EIRELI - ME Vistos. 1. 

DEFIRO o pedido retro. 2. CITE-SE o requerido, devendo a Sr. Oficial de 

Justiça, se necessário, proceder à citação com hora certa (CPC, art. 227). 

3. AUTORIZO, ainda, que a citação seja realizada na forma estabelecida 

pelo artigo 172, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005326-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS ALVES DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005326-93.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: ROBERTO CARLOS 

ALVES DA CRUZ 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 
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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: 1000414-24.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO NEI DOS SANTOS MARTINEZ (EXECUTADO)

F. N. DOS S. MARTINEZ - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000414-24.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO EXECUTADO: F. N. 

DOS S. MARTINEZ - ME, FERNANDO NEI DOS SANTOS MARTINEZ Vistos. 

1. INTIME-SE o exequente para atualização do débito, no prazo de 10 (dez) 

dias. 2. Em seguida, à conclusão. 3. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001725-50.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ INACIO FERREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITE GUTERRES RUBBO (REU)

CLAUDINO RUBBO (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001725-50.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

LUIZ INACIO FERREIRA DO NASCIMENTO REU: CLAUDINO RUBBO, EDITE 

GUTERRES RUBBO Vistos. 1. CERTIFIQUE-SE acerca da citação dos 

confinantes indicados em ID. 3219556. Não tendo sido efetuada, 

proceda-se a citação e intimação destes. 2. Cumprida todas as 

determinações, venham os autos conclusos para deliberação. 3. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000918-25.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVELTON NUNES DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON PORFIRIO DE CAMPOS FILHO OAB - MT22799/O 

(ADVOGADO(A))

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO(A))

FLAVILSON LUIZ DE ALMEIDA OURIVES OAB - MT0013634A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000918-25.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

ELIVELTON NUNES DE CAMPOS REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. 1. O 

feito tramitou regularmente, derradeiramente, há informação nos autos do 

latente ABANDONO do feito pela parte requerente, haja vista que a mesma 

não se manifesta nos autos, mesmo devidamente intimada, conduta esta 

que permite concluir que o provimento judicial não é mais útil, adequado 

e/ou necessário. É o relato do necessário. DECIDO. 2. Mister discorrer que 

a atividade jurisdicional, via de regra, é acessória, secundária e 

instrumental, imprescindindo de livre e prévia provocação da parte 

interessada (art. 2º, CPC), dessarte, não mais sendo útil, adequada e 

necessária a atuação do Poder Judiciário in casu, imperioso é extinguir o 

feito sem mergulhar no mérito da causa. 3. Esse é o pensamento 

jurisprudencial pátrio, a saber: “No sistema processual civil brasileiro vige 

o princípio da inércia da jurisdição (art. 2º, do CPC), sendo a petição inicial 

o que fixa o objeto e o limite da lide (art. 264 do CPC)” (ApCiv 

2007.013906-5, rel. Des. Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, j. 14.12.07, TJSC) 

DISPOSITIVO. 4. Pelo exposto, forte na disposição do inciso III do artigo 

267 do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

condenando a parte desidiosa ao pagamento de custas e despesas 

processuais conforme § 4º do artigo 20 do CPC, salvo se previa e 

expressamente já lhe deferido as benesses da Lei 1.060/50 ou se isenta 

na forma da Lei Estadual 7.603/2001. 5. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, 

devidamente certificado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de 

estilo. 6. Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 

4º, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – 

CNGC. 7. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003595-62.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INOCENCIO JARDIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003595-62.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOSE INOCENCIO JARDIM REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. 1. Trata-se 

de Ação de Cobrança – Seguro DPVAT ajuizada por JOSÉ INOCENCIO 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. Esse o pensamento jurisprudencial pátrio, a saber: 

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. ART. 557 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA 

AÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. AGRAVO 

DESPROVIDO. - Adotadas as razões declinadas na decisão agravada. - 

Cabe ao magistrado, no exercício de seu poder discricionário, ordenar as 

providências que assegurem a eficácia da prestação jurisdicional, sendo 

dever da parte cumprir as ordens judiciais. - É desnecessária a intimação 

pessoal da parte quando se tratar de extinção do processo por 

indeferimento da petição inicial. A regra inserta no § 1º, do art. 267, do 

CPC, não se aplica à hipótese do parágrafo único do art. 284 do CPC. - 

Agravo legal a que se nega provimento.” (TRF-3 - AC: 12128 SP 

0012128-93.2009.4.03.6183, Relator: JUIZ CONVOCADO HELIO 

NOGUEIRA, Data de Julgamento: 27/08/2012, SÉTIMA TURMA) 11. Diante 

do exposto, INDEFIRO a petição Inicial nos termos do parágrafo único do 

artigo 321 do CPC e por consequência JULGO e DECLARO EXTINTA a 
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presente alçai, sem julgamento do mérito, com suporte nos artigos 485, 

inciso I, do Código de Processo Civil. 12. Custas pela parte autora. Sem 

honorários advocatícios. 13. Após o transito em julgado, ao arquivo. 14. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005155-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON COSTA MARQUES JUNIOR (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT5239-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1005155-39.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL SA REU: WILSON COSTA MARQUES JUNIOR Vistos. 

1. Analisando os autos, verifico que, embora a parte requerida tenha sido 

acompanhada por advogado na audiência de conciliação, o mesmo não 

juntou procuração nos autos. 2. Ainda, devidamente citado e intimado para 

contestar no prazo legal, o requerido deixou transcorrer o prazo in albis, 

razão pela qual DECRETO a revelia deste nos termos do art. 344 do Código 

de Processo Civil. 3. Em seguida, INTIME-SE a parte autora para que 

especifique as provas que pretende produzir, indicando objetivamente, os 

fatos que pretende demonstrar como prova de suas alegações (art. 357, 

II, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias. 4. Caso a prova pretendida pela 

parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá articular coerente e 

juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual 

deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC. 5. 

Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, caberá à parte, indicar quais questões de direito entende 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito, 

conforme o art. 357, IV, do CPC. 6. Saliento que, na ausência de 

justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 7. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, CERTIFIQUE-SE e, em 

seguida, voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, 

sentença. 8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005539-65.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIR RONDORA BARBOSA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO(A))

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO(A))

VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA OAB - MT25974/O (ADVOGADO(A))

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

05/05/2020 as 16:30 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-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))

GILBERTO MALTZ SCHEIR OAB - MT8848-O (ADVOGADO(A))

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IPE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REU)

 

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

Intimação 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:

KHRISTIAN SANTANA RAMOS OAB - MT10318/O (ADVOGADO(A))

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIRLANE DE OLIVEIRA SILVA (REU)

 

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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000033-74.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANE FERREIRA LEITE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono os autos 

para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de 

que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, visando o cumprimento do Mandado de intimação a ser 

oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT, 07 de fevereiro de 2020. Eliana de 

Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000235-90.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono os autos 

para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de 

que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, visando o cumprimento do Mandado de intimação a ser 

oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT, 07 de fevereiro de 2020. Eliana de 

Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000351-57.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

B. H. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000351-57.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. REQUERIDO: CRISTIANE GARCIA 

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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002809-81.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIVALDO DA CRUZ MENDES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002809-81.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

LUCIVALDO DA CRUZ MENDES Vistos. 1. Diante da certidão retro, 

INTIME-SE a parte autora, via advogado constituído, para que, no prazo de 

10 (dez) dias, manifeste interesse no prosseguimento do feito, sob pena 

de extinção, nos termos do art. 485, inciso III, do C.P.C. 2. Assim, decorrido 

o prazo sem manifestação e devidamente certificado, venham os autos 

conclusos. 3. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000371-48.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. D. G. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE COUTINHO ALBUQUERQUE GOMES OAB - MT0012947A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. G. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000371-48.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: AUGUSTO LEON DE GODOY TAVARES REQUERIDO: 

BANCO GMAC S.A. Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

proposta por AUGUSTO LEON DE GODOY TAVARES, em face de BANCO 

GMAC S.A, 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002236-43.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002236-43.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: LUCIMAR ALVES DA SILVA Vistos. 1. O feito tramitou 

regularmente, derradeiramente, há informação nos autos do latente 

ABANDONO do feito pela parte requerente, haja vista que a mesma não se 

manifesta nos autos, mesmo devidamente intimada, conduta esta que 

permite concluir que o provimento judicial não é mais útil, adequado e/ou 

necessário. É o relato do necessário. DECIDO. 2. Mister discorrer que a 

atividade jurisdicional, via de regra, é acessória, secundária e 

instrumental, imprescindindo de livre e prévia provocação da parte 

interessada (art. 2º, CPC), dessarte, não mais sendo útil, adequada e 

necessária a atuação do Poder Judiciário in casu, imperioso é extinguir o 

feito sem mergulhar no mérito da causa. 3. Esse é o pensamento 

jurisprudencial pátrio, a saber: “No sistema processual civil brasileiro vige 

o princípio da inércia da jurisdição (art. 2º, do CPC), sendo a petição inicial 

o que fixa o objeto e o limite da lide (art. 264 do CPC)” (ApCiv 

2007.013906-5, rel. Des. Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, j. 14.12.07, TJSC) 

DISPOSITIVO. 4. Pelo exposto, forte na disposição do inciso III do artigo 

267 do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

condenando a parte desidiosa ao pagamento de custas e despesas 

processuais conforme § 4º do artigo 20 do CPC, salvo se previa e 

expressamente já lhe deferido as benesses da Lei 1.060/50 ou se isenta 

na forma da Lei Estadual 7.603/2001. 5. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, 

devidamente certificado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de 

estilo. 6. Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 

4º, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – 

CNGC. 7. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 52903 Nr: 1937-40.2006.811.0006

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE OSCAR BARRETO DE OLIVEIRA, 

EVANILDE PARREIRA DE OLIVEIRA, JORNE PARREIRA DE OLIVEIRA, 

LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA, A. S. B., J. G. S. B., JOSIANI PARREIRA 

DE OLIVEIRA, JOABE PARREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIA DO BRASIL INÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMP. 

E EXP.LTDA, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, LEVY DANTAS DE MELLO - 

OAB:182492, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A MT

 Autos do Processo Código n.º 52903.

Vistos.

 1. Considerando o falecimento da parte autora, com a indicação dos 

herdeiros (fls. 296/306), PROMOVA-SE a retificação no registro do feito, a 

fim de que passe a constar no polo passivo: ESPÓLIO DE OSCAR 

BARRETO DE OLIVEIRA representado por EVANILDE PARREIRA DE 

OLIVEIRA, ARTHUR SOUZA BARRETO, A.S.B e J.G.S.B representados 

por sua genitora LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA, JORNE PARREIRA DE 

OLIVEIRA, JOABE PARREIRA DE OLIVEIRA e JOSIANI PARREIRA DE 

OLIVEIRA.

2. No mais, PROMOVA-SE a citação dos representantes nos endereços 

indicados.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 05 de fevereiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 57674 Nr: 4033-28.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA, 

MARIA LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA, ALCIDES LUIZ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBOSA NETO E BARBOSA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485, SAULO DA SILVA MOITINHO - OAB:10848/MT

 Processo Judicial Código n.º 57674.

Sentença Homologatória

Vistos.

1. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por COMPANHIA 

BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA, MARIA LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA 

e ALCIDEZ LUIZ FERREIRA em face de BARBOSA NETO e BARBOSA 

LTDA, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

2. Realizados alguns atos processuais as partes aportaram aos autos 

petição noticiando a composição extrajudicial acerca do objeto desta 

demanda requerendo pela homologação do acordo e a extinção do feito 

(fls. 332).

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/2015, e atendendo-se ainda 

ao disposto no inciso III do art. 487 do CPC/2015, para que produza os 

devidos efeitos legais o acordo extrajudicial celebrado pelas partes, 

HOMOLOGO o acordo, e, por consequência, 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.

Cáceres/MT, 05 fevereiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 62340 Nr: 8607-94.2006.811.0006

 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: ESPOLIO DE CLEUSA MATOS DOS SANTOS, ANTÔNIO 

JANUÁRIO DOS SANTOS, ROSELI MATOS DOS SANTOS, DONIZETE 

MATOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL GERAL E MATERNIDADE MIRASSOL 

D´OESTE LTDA, ANDRÉ BRINGSKEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS CARVALHO 

FARIA - OAB:18744/O, ANTÔNIO CARLOS CARVALHO FARIA - 

OAB:OAB/MT 18.744, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339, 

LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVELYN HACK BIDIGARAY - 

OAB:7247

 Autos do Processo de Código nº 62340.

Vistos.

1. A parte requerida informou pagamento dos honorários periciais fixados 

pelo Juízo à fl. 379/379-verso.

2. Todavia, o médico perito nomeado pelo juízo declinou da nomeação 

alegando suspeição (fl. 383/385).

3. Ante ao exposto, DESTITUO o perito médico Dr.º Cervantes Caporossi 

do encargo para o qual fora nomeado e NOMEIO como perito o médico 

cirurgião plástico Dr.º Drauzio Antonio Medeiros, CRM: 1586, podendo ser 

encontrado na Av. Isaac Póvoas, nº 1114 – Goiabeiras - Cuiabá/MT, 

Telefone: (65) 3321-4355, para a realização da aludida perícia, devendo 

atender aos questionamentos da decisão de fls. 262/264.

4. Ressalto que, a perícia a ser realizada se dará de forma indireta, em 

razão do falecimento da parte autora (fl. 378), e ainda, que o valor dos 

honorários periciais fixados pelo juízo já se encontram depositados em 

conta bancária vinculada aos autos, conforme comprovante de fl. 

379/379-verso.

5. INTIME-SE o perito nomeado para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste sua expressa aceitação quanto à realização da perícia.

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 05 de fevereiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 161808 Nr: 9603-48.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUDMILA POQUIVIQUI DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEISON BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:24.495/B, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON JARDIM FREIRE 

DOS SANTOS - OAB:26.992-A MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6.611 MS, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26.417-A MT

 (...)29. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

constante da inicial CONDENANDO a requerida ao pagamento de 

indenização referente ao seguro DPVAT em favor da autora no valor de 

R$ 3.205,75 (três mil duzentos e cinco reais e setenta e cinco centavos) 

sobre o qual deverá incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

data de citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro, 
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com espeque no artigo 3º da Lei n.º 6.194/1974.30. DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015.31. Visto que houve sucumbência recíproca CONDENO ambas 

as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), dos 

quais caberá a parte autora ao pagamento de 50% (suspensa 

exigibilidade, nos termos do art. 98, do CPC/2015) e, o restante, isto é, 

50%, a requerida, nos termos do art. 86, do CPC/2015.32. Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com as anotações e 

baixas ínsitas na CNGC.33. Publique-se. Intime-se. 34. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Cáceres/MT, 05 de fevereiro de 

2020.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 239604 Nr: 7709-61.2018.811.0006

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁGUAS LEBRINHA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 3 R COML. ATACADISTA DE BEBIDAS E 

ALIMENTOS, ROGÉRIO FRANCO BARBOSA, ELITO RODRIGUES 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE REZENDE IUNES DE 

SOUSA - OAB:12867, MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - 

OAB:14.560/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 Autos do Processo de código n. 239604.

Vistos.

1. Considerando a negativa de entrega de correspondência conforme AR. 

de fls. 09 e AR. de fls. 10 com assinatura de terceiro, INTIME-SE 

pessoalmente a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente endereço atualizado dos requeridos, sob pena de 

arquivamento.

2. Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS CONCLUSOS 

para ulteriores deliberações.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 05 de fevereiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 73949 Nr: 663-70.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO UESLI FERREIRA CANDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A - FILIAL MS, REGATA 

ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ANDRESSA CAROLINE TRÉCHAUD - OAB:14099

 Autos do Processo Código n.º 73949.

Vistos.

 1. Ante a revelia da executada REGATA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA e 

por não possuir advogado constituído para receber intimações, INTIME-A 

pessoalmente no endereço constante nos autos para cumprimento da 

sentença nos mesmos termos da decisão de fls. 155.

 2. Na forma dos artigos 9º e 10 do CPC/2015, INTIME-SE a parte 

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

petição e documentos de fls. 156/174, apresentados pela executada OI 

S/A, pugnando o que entender de direito.

3. Decorrido “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, 05 de fevereiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 82501 Nr: 8967-58.2008.811.0006

 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: EDUARDO CARDOSO DE MELLO, ALBERTINA FATIMA 

FITZMAYER GONZALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS A.F. DE CARVALHO, HOSPITAL SÃO 

LUCAS CLÍNICA E MATERNIDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE MORAES 

MAXIMINO - OAB:18927-OAB-MT, JOÃO JENERZELAU DOS SANTOS - 

OAB:3613-B OAB/MT, RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - 

OAB:8719/MT

 Autos do Processo de código n. 82501.

Vistos.

1. Visto que as inúmeras tentativas de citação da parte requerida se 

restaram infrutíferas e o processo já se arrasta por mais de 10 anos sem 

seu deslinde, em atenção à manifestação de fls.251/252, DEFIRO a 

expedição edital com prazo de 30 (trinta) dias para citação dos 

requeridos: DANIELA SOARES CARVALHO DE ALMEIDA e CARLOS 

ALBERTO SOARES DE CARVALHO FILHO, seguindo-se à risca as 

formalidades do art. 257 do CPC/2015, consignando-se as advertências 

do despacho inicial.

2. Transcorrido o prazo acima sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

3. Após, com fundamento no art. 72, inciso II e parágrafo único do 

CPC/2015 NOMEIO como curadora especial da parte requerida a 

Defensoria Pública desta comarca que deverá ser intimada pessoalmente 

da nomeação com o encaminhamento dos autos.

4. Na sequência, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar o que entender pertinente.

5. Caso transcorrido “in albis” o prazo fixado, INTIME-SE pessoalmente 

para, no mesmo prazo manifestar-se, sob pena de extinção.

6. Decorrido este último, CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS 

CONCLUSOS para demais deliberações.

7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 05 de fevereiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 82722 Nr: 9203-10.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESSY HENRIQUE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON WAGNER RODRIGUES 

SANTOS - OAB:226.132, JOSE MARTINS - OAB:84.314 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 82722.

Vistos.

1. INTIME-SE a parte exequente por via postal para promover o devido 

andamento ao processo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

2. Decorrido “in albis” o prazo, CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS 

CONCLUSOS.

 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com 

celeridade.

 Cáceres/MT, 05 de fevereiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 91686 Nr: 6821-10.2009.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACI GARCIA, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3.884 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:3.056 MT

 Autos do Processo de código n. 91686.

Vistos.

1. Em atenção ao pedido de cumprimento de sentença às fls. 

153/153-verso, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, promover o pagamento da integralidade da dívida em 

execução, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) e 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 

523, caput e §1º, do CPC/2015.

2. Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, CERTIFIQUE-SE 

e EXPEÇA-SE, desde já, mandado de penhora e avaliação.

3. Em caso de cumprimento espontâneo DEFIRO desde já a expedição do 

competente alvará para levantamento de valores por ventura depositados 

em favor da parte credora.

4. CONSIGNEM-SE no ato de intimação da parte devedora que transcorrido 

o prazo acima sem pagamento voluntário iniciar-se-á o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC/2015).

5. Por oportuno, OFICIE-SE ao DETRAN/MT para promover o devido 

cumprimento do “item B” da sentença de fls. 124/126-verso.

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 05 de fevereiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 1943 Nr: 212-02.1995.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: LCDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAEOCATL, GDMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN - OAB:11770/O, 

JEANE CRUZ DE OLIVEIRA - OAB:23876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA RODRIGUES 

TEIXEIRA - OAB:13.121, LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - OAB:, 

LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - OAB:8690, MAITÊ CAROLINE 

OLIVEIRA DE MELLO - OAB:17461, MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE - 

OAB:9714-B, MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA - OAB:9714B

 Autos do Processo Código n.º 1943.

Vistos.

 1. A parte requerida às fls. 1.081/1.089 apresentou exceção de 

pré-executividade que foi apreciada pelo juízo (fls.1.128/1.130), todavia, 

não acolhida, ocasião em que foi determinada a exclusão do registro de 

penhora do imóvel de matrícula n. 10.373, bem como, o integral 

cumprimento da decisão de fls. 1.080 que deferiu adjudicação do imóvel 

em favor da exequente.

2. A parte exequente fora intimada a promover retirada da carta de 

adjudicação (fls.1.140), sendo a cópia do referido documento constante 

às fls. 1.142.

3. A parte requerida, por sua vez, manifestou-se no sentido de que ainda 

há prazo em aberto para apresentação de recurso contra a decisão que 

não acolheu a exceção de pré-executividade (fls. 1.144/1.145), 

requerendo pela suspensão da ordem de adjudicação do imóvel até o 

transcurso do prazo.

4. Por todo exposto, visto que há equívoco na qualificação da exequente 

na carta de adjudicação constante às fls. 1.142, DETERMINO o 

cancelamento do referido documento e seu desentranhamento dos autos.

 5. Em razão de que ainda não ocorreu o decurso de prazo recursal da 

decisão prolatada às fls. 1.128/1.130, transcorrido o prazo sem a 

apresentação do recurso pertinente, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE de 

pronto a expedição de nova carta de adjudicação em favor da exequente.

 6. Todavia, sendo noticiada a apresentação de recurso contra a decisão 

do juízo, AGUARDE-SE até o resultado do decisum do juízo ad quem.

 7. Se esse o for o caso, com o retorno dos autos CERTIFIQUE-SE e 

FAÇA-OS CONCLUSOS para demais deliberações.

 8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 06 de fevereiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 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

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

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

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito, sob pena de 

extinção/arquivamento.

 Felipe N. Mattioni

Gestor/Analista Judiciário

M. 32637

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26159 Nr: 1961-73.2003.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISANE VANZELLA, ANTONIO CARLOS DE BARCELOS, 

FIRMINO GOMES BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PORTO RODRIGUES, MARIA 

CONCEIÇÃO FARIA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SISANE VANZELLA - 

OAB:MT-5971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RYOYU HAYASHI JORGE - 

OAB:1.809-A

 Vistos.

1. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por SISANE 

VANZELLA, ANTONIO CARLOS DE BARCELOS e FIRMINO GOMES 

BARCELOS em desfavor de JOÃO PORTO RODRIGUES e MARIA 

CONCEIÇÃO RODRIGUES, todos qualificados nos autos.

2. Às fls.398/398-v os exequentes manifestaram pela renúncia ao crédito 

com a consequente extinção da execução.

 É o sucinto relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

3. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC), dessarte, não mais 

sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário in casu, 

imperioso é extinguir o feito em razão da renúncia à pretensão formulada 

na inicial.

4. Pelo exposto, HOMOLOGO o pedido de renúncia ao crédito objeto da 

execução JULGANDO-A EXTINTA com fundamento no art. 924, IV do 

CPC/2015 e CONDENO a parte renunciante ao pagamento de custas e 

despesas processuais remanescentes, se houverem, conforme preceitua 

artigo 90 do CPC/2015.

5. Por fim, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos 

com as anotações e baixas ínsitas na CNGC.

6. Publique-se. Intime-se.

 7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 05 de fevereiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98977 Nr: 4063-24.2010.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ OLIVÃ DE SANTANA - 

OAB:13.109 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

RECOLHER GUIA PARA USO DE SELO EM DOCUMENTO

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

Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o 

recolhimento/pagamento da guia referente ao selo que será utilizado em 

documento a se expedido nos autos.

 Cáceres/MT, 06 de fevereiro de 2020.

Eliana de Fátima Segatto mendes

 Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 99443 Nr: 4530-03.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS CHIEREGATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO - TELEMAT CELULAR (TCO), BRASIL 

TELECOM S.A, CLARO CELULAR, NOVO MUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, Aotory da Silva Souza - OAB:OAB/MT 14.994-A, 

ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235/RJ, JOÃO CELESTINO CORRÊA 

DA COSTA NETO - OAB:4611-B, MIRIAM GONÇALVES BARBOSA - 

OAB:11795, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:11.065-A

 Vistos.

1. Compulsando detidamente os autos, verifico que o executado (Claro 

S.A) impugna os cálculos do exequente apresentados em fls. 661/664, 

alegando que são excessivos e não condizem com os parâmetros 

estabelecidos nas decisões transitadas em julgado e apresenta 

novamente os cálculos que entende devido ao autor conforme fls. 

680/688.

2. Diante do exposto, ante a alegação da parte executada de que os 

valores executados pelo autor são excessivos, REMETAM-SE os autos ao 

Contador Judicial para esclarecer se o cálculo do exequente (fls. 661/664) 

está em conformidade com os ditames da sentença de fls. 377/380 e 

Acórdão de fls. 423/428.

3. Com o cálculo, INTIMEM-SE as partes para manifestarem no prazo de 10 

dias, pugnando o que entenderem de direito, valendo o silêncio como 

concordância.

4. Em havendo concordância expressa ou tácita, desde já, HOMOLOGO o 

cálculo judicial.

5. Decorrido o prazo, devidamente certificado, VENHAM-ME os autos 

conclusos.

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 06 de fevereiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 99444 Nr: 4531-85.2010.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS CHIEREGATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO TOSTES DE 

CASTRO MAIA - OAB:63.440, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A MT

 “Verifica-se que a exequente, apesar de devidamente intimada, não se 

manifestou acerca das alegações dos executados, concordando-se 

tacitamente com os depósitos efetuados, bem como com as afirmações 

referentes ao excesso da execução. Com isto, denota-se que as 

obrigações impostas nestes autos aos executados foram adimplidas. Ante 

o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução, com fundamento no 

art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil.”8. No caso em 

tela, verifico que não há que se falar em extinção da execução, uma vez 

que o executado (Banco do Brasil) às fls. 364/365 manifestou sua 

discordância quanto ao cálculo apresentado pelo autor, e não teve o seu 

pedido apreciado pelo juízo antes do arquivamento.9. Em face ao exposto, 

CONHEÇO e ACOLHO os embargos de declaração interpostos, 

REVOGANDO integralmente a sentença proferida de fls. 370.10. Dando-se 

prosseguimento ao feito, ante a alegação da parte executada de que os 

valores executados pelo autor são excessivos (fls. 364/365), 

REMETAM-SE os autos ao Contador Judicial para esclarecer se o cálculo 

do exequente (358/360) está em conformidade com os ditames da 

sentença de fls. 242/243 e Acórdão de fls. 283/285.11. Com o cálculo, 

INTIMEM-SE as partes para manifestarem no prazo de 10 dias, pugnando o 

que entenderem de direito, valendo o silêncio como concordância.12. Em 

havendo concordância expressa ou tácita, desde já, HOMOLOGO o 

cálculo judicial.13. Decorrido o prazo, devidamente certificado, 

VENHAM-ME os autos conclusos.14. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.Cáceres/MT, 06 de fevereiro de 2020.PIERRO DE 

FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184785 Nr: 5095-88.2015.811.0006

 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: COMPANHIA PAULISTA DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON BORIM-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA DOMESI SILVA LOPES - 

OAB:OAB/SP 238994, FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES CLEMENTE - 

OAB:178171, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - 

OAB:39277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEISON BATISTA DE ALMEIDA 

- OAB:5.269, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325 MT

 Autos do Processo de código n. 184785.Vistos.1. Tendo em vista que o 

pedido de cumprimento de sentença constante às fls. 01/32 dos autos em 

apenso (cód. 255760) se refere não somente aos honorários 

advocatícios, mas também à condenação principal, DETERMINO o traslado 

das referidas folhas para estes autos. 2. Em análise detida ao feito, 

verifico que às fls. 270/282 consta pedido de cumprimento de sentença de 

honorários advocatícios proposto pelo antigo procurador da parte 

exequente. 3. Ante ao exposto, INTIME-SE o atual procurador da parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste a respeito 

do pedido e documentos constantes às fls. 270/282. 4. Por oportuno, 

cumprida a determinação constante no “item 1”, DEFIRO desde já o 

prosseguimento do cumprimento de sentença somente referente à 

condenação principal e custas processuais, ficando postergado o 

deferimento do cumprimento de sentença referente aos honorários 

sucumbenciais à decisão.5. Por todo exposto, INTIME-SE a parte 

executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a integralidade 

da dívida em execução, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento), bem como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por 

cento), ex vi do artigo 523, caput e §1º, do CPC/2015.6. Transcorrido o 

prazo acima sem pagamento voluntário, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE, 

desde já, mandado de penhora e avaliação.7. Em caso de cumprimento 

espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para levantamento de valores por 

ventura depositados em favor da parte credora levando-se em 

consideração a conta bancária já informada.8. CONSIGNEM-SE no ato de 

intimação da parte devedora que, transcorrido o prazo acima sem 

pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de impugnação nos próprios autos (artigo 525 do CPC).9. 

Por fim, ARQUIVEM-SE os autos em apenso (código 255760), com as 

baixas e anotações ínsitas na CNGC. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20433 Nr: 1455-34.2002.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTOS MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS ANTONIO MACIEL, MARCELO DE 

OLIVEIRA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINE DA SILVA 

MALDONADO - OAB:21779-MT, PATRÍCIA JORGE DA CUNHA VIANA 

DANTAS - OAB:8.014 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

 Analisando os autos verifica-se que fora expedido em 7/2/2020 o Alvará 

Eletrônico n. 585279-P/2020 no valor de R$ 7.436,42 em prol da parte 
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autora/credora MOTOS MATO GROSSO - LTDA. Com efeito s.m.j tais 

valores apresentam-se suficientes para adimplir a obrigação objeto da lide.

 Neste passo impulsiono o feito, com a finalidade que a parte autora, no 

prazo de 15 dias, manifeste no processo, pleiteando o que entender de 

direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor/Analista Judiciário

M. 32637

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176266 Nr: 10833-91.2014.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOSE MARIA DE OLIVEIRA, MARIA 

APARECIDA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DOS SANTOS, NOEL PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNALDO REIS DE FARIA SILVA - 

OAB:16392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16646, EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11134/MT, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10.052/A

 6. Fundamento e DECIDO.

7. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC), dessarte, não mais 

sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário in casu, 

imperioso é extinguir o feito em razão da renúncia à pretensão formulada 

na inicial.

8. Pelo exposto, HOMOLOGO o pedido de renúncia da pretensão 

formulada na ação somente em face do requerido José dos Santos, e, nos 

termos do inciso III do artigo 487 do CPC/2015, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO e, consequentemente, 

CONDENO a parte renunciante ao pagamento de custas e despesas 

processuais remanescentes, se houverem, conforme preceitua artigo 90 

do CPC/2015.

9. PROCEDA-SE à retificação dos autos, fazendo constar no polo passivo 

somente o requerido NOEL PEREIRA SANTANA, sobre o qual a demanda 

ainda prosseguirá.

10. Por oportuno, tendo em vista os pontos controvertidos já fixados na 

decisão saneadora (fls.294/295), REOPORTUNIZO às partes para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentem rol testemunhal ou provas que 

efetivamente desejam produzir, justificando expressamente suas 

respectivas pertinências e razões específicas para cada meio probatório.

11. Após o decurso do prazo assinalado, CERTIFIQUE-SE nos autos e 

FAÇA-OS CONCLUSOS para início da fase instrutória, sem prejuízo do 

julgamento antecipado da demanda.

 12. Publique-se. Intimem-se.

13. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 30 de janeiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193670 Nr: 10529-58.2015.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ralisan Aparecida Modesco Boscardin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alves da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE DE AZEVEDO 

SIQUEIRA - OAB:19616/O, PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - 

OAB:15.980/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KRISTIAN SANTANA RAMOS - 

OAB:, MILTON CHAVES LIRA - OAB:6330/MT

 INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE

AUDIÊNCIA DESIGNADA

Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, na pessoa 

dos seus Advogados, com a finalidade de que compareçam com seus 

clientes na Audiência de Conciliação agendada para o dia 5 de maio de 

2020 às 15h30min, que será realizada no Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc.

 Felipe N. Mattioni

Gestor/Analista Judiciário

M. 32637

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236443 Nr: 5551-33.2018.811.0006

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS DE ALMEIDA OURIVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZENIL MARTINS PASTOR ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 5286-B

 INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE

AUDIÊNCIA DESIGNADA

Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, na pessoa 

dos seus Advogados, com a finalidade de que compareçam com seus 

clientes na Audiência de Conciliação agendada para o dia 5 de maio de 

2020 às 14h00min, que será realizada no Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc.

 Felipe N. Mattioni

Gestor/Analista Judiciário

M. 32637

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000255-42.2020.8.11.0006

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:

ALINE DE ALENCAR BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000255-42.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: ALINE DE ALENCAR BATISTA Vistos. 1. Trata-se de ação de 

busca e apreensão com pedido liminar proposta por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em desfavor de ALINE DE 

ALENCAR BATISTA DA SILVA, qualificados nos autos. 2. Demonstra o 

Requerente a relação contratual que mantém com o requerido (id. 

28459584), tendo por objeto o bem cuja busca e apreensão pretende, a 

saber: veículo marca FIAT, modelo UNO ATTRACTIVE 1.0, ano/modelo 

2016/2016, cor PRATA, Código de RENAVAM 01088962553, Chassi n.º 

9BD195A4ZGO759735 e placa PDQ-5336. 3. Comprovou ainda a mora da 

requerida, na forma do §2º do art. 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, pois foi 

juntado no id 28459587 comprovante de notificação extrajudicial da parte 

requerida. 4. Nesse contexto, a busca e apreensão liminar do bem é 

medida autorizada pelo art. 3º, caput, do Decreto-Lei n.º 911/69, 

responsabilizando-se o requerente por eventuais prejuízos que a medida 

injustamente acarretar à demandada, como prevê o §7º daquele comando 

legal. 5. Isso posto, DEFIRO a medida liminar pleiteada, para o efeito de 

determinar a expedição de mandado de busca e apreensão do bem acima 

descrito, e seu depósito em mãos do depositário indicado pelo Requerente. 

6. Cumprida a medida, CITE-SE o (a) Requerido (a) para responder, em 15 

(quinze) dias, ou, sem prejuízo da resposta, para pagar a integralidade da 

dívida em 05 (cinco) dias, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre 

do ônus. Na hipótese de pagamento integral da dívida, deverão estar 

computados juros legais e correção monetária, custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

do débito. 7. Consigne-se que, cinco dias após executada a medida, 

consolidar-se-ão a posse e propriedade plena do bem no patrimônio do 

Requerente, estando este autorizado a transferir a propriedade do bem 

junto às repartições competentes, para si próprio ou para terceiro por ele 

indicado. 8. INTIME-SE. 9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000390-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARA EUDALIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

MARCIA MARIA MOTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000390-59.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: LAZARA EUDALIA DOS SANTOS, 

MARCIA MARIA MOTA Vistos. 1. A exequente requer a pesquisa via 

INFOJUD para obtenção das cópias das Declarações de Imposto de Renda 

e Declarações de Operações Imobiliárias realizadas pelas executadas. 2. 

É verdade que o juízo pode requisitar, excepcionalmente, informações 

sobre a existência de bens constantes em órgãos públicos, quanto às 

pessoas que, de alguma forma, encontram-se envoltas em processo 

judicial. 3. Sucede que, em virtude do caráter público do processo, como 

instrumento de jurisdição, prevalece o interesse da Justiça quanto ao 

esclarecimento da verdade. 4. Desse modo, a requisição de informações 

sobre bens de quem litiga em processo judicial é realizada não apenas no 

interesse das partes, mas em benefício da própria Justiça, à luz do art. 

438 do CPC, verbis: “Art. 438 - O juiz requisitará às repartições públicas, 

em qualquer tempo ou grau de jurisdição: I - as certidões necessárias à 

prova das alegações das partes.” 5. Muito embora a previsão legal supra 

mencionada, deve ser a questão interpretada à luz da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, dirigido aos Senhores magistrados, aconselhando o seguinte: 

“Art. 476. As requisições de informações à Receita Federal para apuração 

de endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão 

deferidas pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os 

meios possíveis para obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição.” 6. Ainda que 

a requisição de informações a órgãos públicos revista-se de legalidade, a 

excepcionalidade da permissão justifica a exigência do preenchimento do 

requisito ao qual é condicionada, isto é, o credor, ao pleitear as 

informações sobre renda ou bens do executado, deveria, 

necessariamente, justificar que esgotou todos os meios que tinha a seu 

alcance para obtê-las. 7. In casu, embora tenha requerido as informações, 

deixou a exequente de comprovar nos autos, como era do seu dever o 

fazer, houvesse atendido a essa exigência que lhe competia observar, 

isto é, prova que demonstrasse o exaurimento de todos os recursos 

disponíveis para a colheita dos dados requeridos. 8. Sendo assim, embora 

legítimo o interesse da credora em buscar as informações de seu 

interesse junto aos órgãos públicos, não demonstrou, todavia, a 

excepcionalidade a fim de ensejar a efetivação da diligência pleiteada. 9. 

Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de ID. 27642813. 10. INTIME-SE a 

parte exequente, para se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. 11. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000248-50.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENTINO CARLINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA ORTIZ CARLINO (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000248-50.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: LAURENTINO CARLINO ESPÓLIO: JOAO BATISTA ORTIZ 

CARLINO Vistos. 1. Trata-se de pedido de Alvará Judicial para liberação 

de valores, proposta por LAURENTINO CARLINO no intento de obter 

autorização judicial para auferir levantamento de valores não sacados em 

vida por JOÃO BATISTA ORTIZ CARLINO. 2. RECEBO a inicial, por estarem 

presentes os requisitos do artigo 319 do CPC, que segue procedimento 

especial do art. 719ss do CPC. 3. Tendo em vista que a parte autora não 

possui informações acerca dos valores correspondentes, OFICIE-SE o 

BANCO BRADESCO E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, informem a este Juízo o quantum existente referente a 

valores na conta de titularidade do falecido JOÃO BATISTA ORTIZ 

CARLINO, CPF: 019.314.471-95. 4. Conforme regra do art. 721 do CPC, por 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, CPC), CITEM-SE os 

possíveis interessados para fins e prazo do art. 721ss do mesmo Código 

Instrumental Civil. 5. DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o que 

dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. 6. Com o 

retorno dos expedientes e decorrido o prazo do edital, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 dias, manifestar acerca das respostas 

apresentadas. 7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006403-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARA EUDALIA DOS SANTOS (EMBARGANTE)

MARCIA MARIA MOTA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1006403-74.2017.8.11.0006. 

EMBARGANTE: MARCIA MARIA MOTA, LAZARA EUDALIA DOS SANTOS 

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1. Trata-se de Embargos a 

Execução ajuizada por MÁRCIA MARIA MOTA em face BANCO DO 

BRASIL S/A, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. 2. Foi 

determinada a emenda a inicial para efetuar o pagamento das custas e 

despesas processuais, sob pena de indeferimento da exordial e/ou 

cancelamento da distribuição no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Verifico que 

mesmo intimada para emendar a inicial à parte requerente quedou-se 

inerte. 4. Vieram os autos conclusos. É a síntese do necessário. 

Fundamento e DECIDO. 5. Conforme preceitua o art. 321, parágrafo único 

do CPC, “se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição 

inicial”. 6. Como observa Moacir Amaral, de tal modo: “proporciona a lei 

oportunidade ao autor para emendar ou completar a petição inicial, a qual, 

findo o prazo aludido, voltará ao juiz para de novo examina-la e dar-lhe 

despacho adequado, de deferimento ou indeferimento. Se o autor não 

cumprir a diligência que lhe fora ordenada – o juiz indeferirá a petição 

inicial”. (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 2º Vol., Saraiva 18ª 

edição, 1997, pág. 1.390) 7. Porém, verifico que a parte autora, 

devidamente intimada pelo seu causídico constituído, não cumpriu a 

diligência ordenada por este Juízo. 8. Observo também, contudo, que no 

caso “sub examine”, não tem aplicação a regra inserta no § 1º, do art. 485 

do CPC, porque não se trata da hipótese ali mencionada. 9. O mestre 

Theotônio Negrão anota que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o 

entendimento acerca do antigo artigo 267, §1º, do CPC/1973, o qual 

corresponde ao §1º do artigo 485, CPC, “in verbis”: “A determinação de 

que se emende a inicial em dez dias dar-se-á ao autor, por seu advogado, 

não incluindo o disposto no art. 267, § 1º do CPC”. (Código de Processo 

Civil e legislação processual em vigor, 30ª ed., Saraiva, 1999, pág. 352 

nota 6a, art. 284) 10. 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-60 HABILITAÇÃO
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Processo Número: 1000912-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000912-86.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: LEOCADIO VIEIRA REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. 

Vistos. 1. O feito tramitou regularmente, derradeiramente, há informação 

nos autos do latente ABANDONO do feito pela parte requerente, haja vista 

que a mesma não se manifesta nos autos, mesmo devidamente intimada, 

conduta esta que permite concluir que o provimento judicial não é mais útil, 

adequado e/ou necessário. É o relato do necessário. DECIDO. 2. Mister 

discorrer que a atividade jurisdicional, via de regra, é acessória, 

secundária e instrumental, imprescindindo de livre e prévia provocação da 

parte interessada (art. 2º, CPC), dessarte, não mais sendo útil, adequada 

e necessária a atuação do Poder Judiciário in casu, imperioso é extinguir o 

feito sem mergulhar no mérito da causa. 3. Esse é o pensamento 

jurisprudencial pátrio, a saber: “No sistema processual civil brasileiro vige 

o princípio da inércia da jurisdição (art. 2º, do CPC), sendo a petição inicial 

o que fixa o objeto e o limite da lide (art. 264 do CPC)” (ApCiv 

2007.013906-5, rel. Des. Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, j. 14.12.07, TJSC) 

DISPOSITIVO. 4. Pelo exposto, forte na disposição do inciso III do artigo 

267 do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

condenando a parte desidiosa ao pagamento de custas e despesas 

processuais conforme § 4º do artigo 20 do CPC, salvo se previa e 

expressamente já lhe deferido as benesses da Lei 1.060/50 ou se isenta 

na forma da Lei Estadual 7.603/2001. 5. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, 

devidamente certificado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de 

estilo. 6. Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 

4º, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – 

CNGC. 7. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000350-72.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

B. H. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. E. F. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, visando o cumprimento do Mandado de busca e apreensão, assim 

como, salvo melhor juízo, recolher as custas processuais, deverá o nobre 

causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones 

“Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, 

após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono 

deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Cáceres/MT, 7 de 

fevereiro de 2020. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004673-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZOU BISOU SEMI JOIAS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIARA DE SOUZA RONDON BARBOSA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT12079-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004673-28.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ZOU BISOU SEMI JOIAS LTDA - ME REU: NAIARA DE SOUZA RONDON 

BARBOSA Vistos e etc. Não tendo as partes indicado rol de testemunhas, 

e aliado a manifestação de ausência de interesse da colheita do 

depoimento pessoal, declaro encerrada a instrução. Intime as partes para 

apresentarem alegações finais em 15 (quinze) dias Cáceres/MT, 6 de 

fevereiro de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006876-89.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER DA COSTA RIBEIRO (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006876-89.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. REU: CLEBER DA 

COSTA RIBEIRO Defiro a suspensão destes autos pelo prazo de sessenta 

dias. Após o decurso, informe o Credor quanto o interesse no 

prosseguimento. Caceres, 7 de fevereiro de 2020. Ricardo Alexandre R 

Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002903-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAIADO PNEUS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO APARECIDO SALES OAB - SP0153621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. ANGELO LUIZ EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002903-63.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: CAIADO PNEUS LTDA EXECUTADO: L. ANGELO LUIZ EIRELI - 

ME Vistos etc. Intime-se pessoalmente o devedor dando-lhe ciência do 

pedido de adjudicação dos bens removidos e anotando o prazo de 05 dias 

para que eventualmente se manifeste opondo-se fundamentadamente. 

Decorrido o prazo e nada sendo manifestado pela parte devedora, 

expeça-se o necessário para a adjudicação dos bens penhorados e 

removidos (id. 26947842 - Pág. 1). Concomitante, considerando a 

necessidade de prosseguimento da execução quanto ao saldo devedor 

remanescente (art. 876, §4°, inciso II do CPC) deverá o exequente indicar 

novos locais ou bens à penhora, ou melhor justificar o pedido de nova 

diligência no endereço da parte devedora, uma vez que a tentativa de 

penhora em seu estabelecimento já foi realizada, tendo resultado na 

penhora dos bens já removidos. Para tanto, fica anotado à parte 

exequente a manifestação no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 07 de Fevereiro de 2.020 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003034-04.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003034-04.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

LUCILA FERREIRA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos e etc... defiro os 

prazos solicitados. Após, retorne concluso para deliberação. Cáceres/MT, 

7 de fevereiro de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000988-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DE MATOS LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (REU)

UNIAIR ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS MEDICOS DE 

URGENCIA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO MARTINS OAB - RS28992 

(ADVOGADO(A))

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS OAB - MT0009700A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ro ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000988-13.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

EDER DE MATOS LUZ REU: UNIMED CACERES COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, UNIAIR ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E 

SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA LTDA Vistos e etc... Diante da 

justificativa de id. 28803247 designo a continuidade da instrução ara o dia 

11/03/2020 as 14h00min para oitiva da testemunha Marcio Lourenço 

Pereira. Fica a cargo da parte cumprir o disposto no art. 455, CPC. Sem 

prejuízo da obrigação processual da parte, por tratar a testemunha de 

Servidor Público, oficie comunicando ao órgão empregador id. 28803251. 

No que tange ao pedido solicitado pela UNIMED nesta audiência, observo 

que no despacho de id. 25040320 foi fixado o prazo de 15 dias para 

indicação do rol de testemunhas, e não tendo sido observado o prazo 

definido, é de se reconhecer o pedido de preclusão. Fica assim indeferido 

o pedido Cáceres/MT, 7 de fevereiro de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000296-48.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARTHA DA COSTA E FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO GOUVEIA PINTO (TERCEIRO INTERESSADO)

ALICE ANDREONI LOURENCO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE SALGUEIRO LOURENCO (TERCEIRO INTERESSADO)

ANTONIO DE SOUZA BORGES (REU)

FABIANA DE PAULA PRATA VIDAL PINTO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO OLIVEIRA GOUVEIA NETO (TERCEIRO INTERESSADO)

LUCIANA PAULA BURANELO GOUVEIA (TERCEIRO INTERESSADO)

DIVINA BARBOSA BORGES (REU)

NELSON BERGAMINI (TERCEIRO INTERESSADO)

CLEUZA MARIA DE SOUZA BERGAMINI (TERCEIRO INTERESSADO)

Outros Interessados:

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000296-48.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARTHA DA COSTA E FARIA REU: ANTONIO DE SOUZA BORGES, DIVINA 

BARBOSA BORGES TERCEIRO INTERESSADO: LUCIANA PAULA 

BURANELO GOUVEIA, NELSON BERGAMINI, CLEUZA MARIA DE SOUZA 

BERGAMINI, JOSE SALGUEIRO LOURENCO, ALICE ANDREONI LOURENCO, 

LUIS FERNANDO GOUVEIA PINTO, JOAO OLIVEIRA GOUVEIA NETO, 

FABIANA DE PAULA PRATA VIDAL PINTO Vistos e etc... Tendo decorrido 

o prazo sem manifestação dos herdeiros (id. 28798720) e tendo sidos 

citados por edital, nomeio a Defensoria Pública para atuar como curador 

especial. Intime a Defensoria Pública Cáceres/MT, 7 de fevereiro de 2020. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004888-33.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANE FOLHIARINI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J DUTRA ATALA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT19744-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004888-33.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

ELISANE FOLHIARINI REU: J DUTRA ATALA - ME Manifeste a parte 

Requerida sobre o pedido de desistência - id. 28885533 , no prazo de dez 

dias. Após, retorne concluso para sentença. Caceres, 7 de fevereiro de 

2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001084-57.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAPA SERVICOS POSTUMOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA OAB - MT24580-O 

(ADVOGADO(A))

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001084-57.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

MAPA SERVICOS POSTUMOS LTDA - ME REU: TRANSPORTADORA 

BATISTA DUARTE LTDA Vistos etc. Aguarde-se o cumprimento da carta 

precatória de citação. Com a juntada da carta precatória devidamente 

cumprida, observe o decurso do prazo para pagamento ou oposição de 

embargos monitórios, certificando-se ao final. Em seguida, intime-se a 

parte autora para manifestação, no prazo de 15 dias. Findadas as 

providências, retorne concluso. Cáceres/MT., 07 de Fevereiro de 2.020 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004737-38.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIA DE MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

KLAUS GIACOBBO RIFFEL OAB - RS0075938A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004737-38.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

DULCINEIA DE MIRANDA REU: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos etc. O 

processo retornou da segunda instância e a sentença foi mantida. Intimo 

as partes para que eventualmente se manifestem no prazo de 05 dias 

requerendo o que entender pertinente. Decorrido o prazo sem 

manifestação, arquive-se. Cáceres/MT., 07 de Fevereiro de 2.020 Ricardo 
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Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002942-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS OAB - SP157721 

(ADVOGADO(A))

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PEDRO FELIPE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002942-60.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: ANTONIO PEDRO FELIPE Vistos etc. Reitero a 

intimação do autor para que no prazo de cinco dias promova o andamento 

do feito, notadamente recolhendo o valor necessário para a diligência 

pendente, sendo que acaso permaneça inerte o processo será extinto. 

Caso efetue o recolhimento, cumpra-se conforme despacho anterior. Caso 

decorra o prazo sem qualquer providência do autor, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 07 de Fevereiro de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004118-40.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURIPEDES VALCELOI FELICIO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

ROSELI CAMPOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004118-40.2019.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE 

EXECUTADO: EURIPEDES VALCELOI FELICIO DE OLIVEIRA, ROSELI 

CAMPOS DE OLIVEIRA Antes de deliberar quanto ao pedido de 

levantamento de valores, intime o exequente para que no prazo de 15 dias 

indique bens ou novas diligências em busca de bens à penhora. Decorrido 

o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 07 de Fevereiro de 2.020 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1002124-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLER RAIMUNDO ANICETO (AUTOR(A))

NADIA APARECIDA ANICETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GRAZIELE MARQUES LIBONATTI OAB - RJ0109373A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002124-11.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

WILLER RAIMUNDO ANICETO, NADIA APARECIDA ANICETO REU: 

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA Reitero a intimação 

da parte requerida para que apresente os dados requisitados no 

despacho anterior, com as advertências já anotadas. Para tanto, anoto o 

prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e nada sendo juntado pela 

requerida, retorne concluso para designação da audiência de instrução 

(hipótese para a qual será indeferida a prova pericial diante da inércia da 

requerida). Por outro, havendo a juntada de documentos pela requerida, 

intime-se a parte autora conforme anotado no despacho anterior e após 

retorne concluso (hipótese para a qual será nomeado o Perito para a 

realização do trabalho pericial). Cáceres/MT., 07 de Fevereiro de 2.020 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005363-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR GUERRERO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA OAB - MT0016646A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005363-57.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: JOSE RODRIGUES LIMA EXECUTADO: JULIO CESAR 

GUERRERO Vistos etc. Sendo indeferido pedido Bacenjud, na busca da 

efetividade da prestação jurisdicional e com suporte no art. 139 do CPC, 

defiro a pesquisa de bens via INFOJUD que seguem em anexo. Sendo 

negativa a declaração de bens, intime o Devedor para que no prazo de 15 

dias indique bens passíveis de penhora, sob pena de caracterização de 

ato atentatório à dignidade da justiça, com imposição de multa. 

Cáceres/MT, 04 de Fevereiro de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001939-36.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO RODRIGUES DE MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001939-36.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

RENATO RODRIGUES DE MIRANDA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, etc. 

Cuida-se de ação de cobrança de seguro D.P.V.A.T. Extrai-se dos autos 

que não foi tentada a composição das partes, tampouco foi o autor 

submetido a perícia médica por ocasião da audiência. É sabido que existe 

um grande número de processos envolvendo a cobrança de indenização 

do seguro DPVAT. A audiência concentrada, instituída pela Portaria nº 

01/2016-CEJUSC, visa, além da tentativa de composição, dar celeridade à 

tramitação destas demandas bem como facilitar a realização das perícias 

necessárias neste tipo de ação, trazendo vantagens a ambas as partes. 

Deste modo, tendo em vista que a medida vem sendo realizada há algum 

tempo nesta Comarca, trazendo resultados satisfatórios, mormente porque 

as perícias médicas realizadas por ocasião da audiência têm se mostrado 

muito eficientes para instruir as demandas, auxiliando no julgamento do 

mérito de forma mais célere, nos termos do art.139, inciso V do CPC, 

determino a realização de audiência concentrada no feito para tentativa de 

conciliação das partes, bem como avaliação médica do autor. Ressalto 

que as partes poderão impugnar o laudo pericial eventualmente 

confeccionado desde que se embasem de fundamentos plausíveis para 

tanto. Remetam-se os autos ao CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS para designação da audiência concentrada. Sendo 

designada, intimem-se as partes da data e local de realização por meio de 

seus respectivos advogados com antecedência mínima de 20 dias. 

Atentem-se as partes à advertência contida no art. 334, §8º do CPC, onde 

o não comparecimento injustificado de qualquer das partes será reputado 

como ato atentatório á dignidade da justiça e ensejará a imposição de 

multa de até 2% (dois por cento) sobre a vantagem econômica pretendida 
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ou do valor da causa, valor este que será revertido em favor do Estado. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 07 de fevereiro de 2020. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001209-30.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE SALES RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001209-30.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE EXECUTADO: REGIANE 

SALES RIBEIRO Vistos etc. Amparando-me no art. 274, parágrafo único do 

CPC, e considerando que a executada mudou de endereço sem comunicar 

o Juízo, devo presumir a sua intimação na diligência realizada no id. 

26394612 - Pág. 1. Isto posto, não havendo objeção expressa quanto a 

penhora online realizada, defiro o pedido do exequente (id. 25160371 - 

Pág. 1) de modo que promovo a expedição de alvará para levantamento da 

quantia penhorada (R$65,23). Não obstante, a considerar que o valor é 

insuficiente para a satisfação da dívida, acolho o requerimento deduzido 

pelo exequente no id. 27702873) e nos termos do art. 835, I c.c art. 139, 

IV, todos do CPC, delibero pela constrição do limite de 30% de eventuais 

salários/vencimentos auferidos pela devedora. Antes de ser expedido o 

ofício, deverá o credor no prazo de 15 (quinze) dias, juntar a planilha do 

saldo devedor atualizado. Após, expeça-se os ofícios solicitados na última 

manifestação do credor, endereçando-os ao GOVERNO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CÁCERES, requisitando a constrição 

diretamente na fonte pagadora, do valor correspondente a 30% dos 

vencimentos/salários/pagamentos mensais destinados à executada. Em 

todo o caso, deverão os entes políticos esclarecer ao Juízo qual a 

vinculação existente com a executada (se servidora pública estatutária ou 

prestadora de serviço), e além disso indicar os rendimentos mensais que 

a executada aufere. Não obstante, em confirmada a vinculação e 

rendimentos da executada, os entes deverão encaminhar mensalmente em 

conta judicial vinculada ao processo o valor correspondente a 30% dos 

rendimentos/pagamentos destinados à executada até o limite da obrigação 

perseguida nesta ação. Cumpra-se. Cáceres/MT., 07 de Fevereiro de 

2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001209-30.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE SALES RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001209-30.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE EXECUTADO: REGIANE 

SALES RIBEIRO Vistos etc. Amparando-me no art. 274, parágrafo único do 

CPC, e considerando que a executada mudou de endereço sem comunicar 

o Juízo, devo presumir a sua intimação na diligência realizada no id. 

26394612 - Pág. 1. Isto posto, não havendo objeção expressa quanto a 

penhora online realizada, defiro o pedido do exequente (id. 25160371 - 

Pág. 1) de modo que promovo a expedição de alvará para levantamento da 

quantia penhorada (R$65,23). Não obstante, a considerar que o valor é 

insuficiente para a satisfação da dívida, acolho o requerimento deduzido 

pelo exequente no id. 27702873) e nos termos do art. 835, I c.c art. 139, 

IV, todos do CPC, delibero pela constrição do limite de 30% de eventuais 

salários/vencimentos auferidos pela devedora. Antes de ser expedido o 

ofício, deverá o credor no prazo de 15 (quinze) dias, juntar a planilha do 

saldo devedor atualizado. Após, expeça-se os ofícios solicitados na última 

manifestação do credor, endereçando-os ao GOVERNO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CÁCERES, requisitando a constrição 

diretamente na fonte pagadora, do valor correspondente a 30% dos 

vencimentos/salários/pagamentos mensais destinados à executada. Em 

todo o caso, deverão os entes políticos esclarecer ao Juízo qual a 

vinculação existente com a executada (se servidora pública estatutária ou 

prestadora de serviço), e além disso indicar os rendimentos mensais que 

a executada aufere. Não obstante, em confirmada a vinculação e 

rendimentos da executada, os entes deverão encaminhar mensalmente em 

conta judicial vinculada ao processo o valor correspondente a 30% dos 

rendimentos/pagamentos destinados à executada até o limite da obrigação 

perseguida nesta ação. Cumpra-se. Cáceres/MT., 07 de Fevereiro de 

2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006021-13.2019.8.11.0006

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:

ANA VIRGINIA FERREIRA DO VALLE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1006021-13.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: ANA VIRGINIA FERREIRA DO VALLE Vistos, 

etc... Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BV Financeira 

S/A Crédito, Financiamento e Investimento em face de Ana Virginia 

Ferreira do Vale, devidamente qualificados. Narra a inicial que as partes 

celebraram contrato de financiamento com garantia fiduciária, tendo por 

objeto o veículo indicado na exordial. Todavia, a ré teria deixado de 

cumprir com o pagamento das parcelas resultando em uma dívida no 

importe de R$9.203,92 (nove mil duzentos e três reais e noventa e dois 

centavos). Em razão disso, ingressou com a presente ação de busca e 

apreensão, requerendo a concessão de liminar, e, no mérito, a 

procedência da ação com ratificação da liminar, para o fim de consolidar 

em seu favor a propriedade do bem. Após o deferimento da liminar (id. 

2542194) sobreveio a apreensão do veículo e citação da parte ré (id. 

26027058), contudo, o réu deixou transcorrer in albis o prazo para 

defesa. A autora se manifestou no id. 27768281 requerendo a 

procedência da ação. Após, vieram-me conclusos os autos. É a síntese. 

Decido. Decreto a revelia do requerido com base no art. 344 do Código de 

Processo Civil. Passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme prevê 

o artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em razão da 

suposta mora do devedor. O princípio fundamental do direito contratual é o 

pacta sunt servanda, só derrogado diante de condições extraordinárias 

como caso fortuito ou força maior, sendo ônus do Réu a comprovação de 

situações excludentes de sua obrigação. Não apresentadas estas e 

comprovado o inadimplemento do compromisso contratual, impõe-se o 

deferimento da pretensão exordial, vez que a posse do bem passa a 

pertencer a quem não tem justo título. No que concerne a alienação 

fiduciária, a dicção do artigo 3º, §2º, do Decreto-lei nº 911/69 cabe ao 

devedor fiduciário, no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento 

do mandado de busca e apreensão, purgar a mora. No caso sub judice, os 

argumentos ínsitos na peça vestibular merecem acolhimento, posto que os 

documentos colacionados à inicial comprovam a existência de contrato de 

abertura de crédito com cláusula de alienação fiduciária tendo por objeto o 

veículo descrito na inicial (id. 25177135) e o inadimplemento e a 

constituição em mora da devedora (ids. 25177140 e id. 25328057), o qual 

omitiu-se em purgar a mora e tampouco apresentou defesa, dando lugar à 

procedência do pleito exordial. Isto posto, julgo procedente o pedido inicial 

e declaro rescindido o contrato firmado entre as partes, consolidando nas 

mãos da requerente o domínio e a posse plena e exclusiva já concedida 

na liminar sobre o veículo descrito na inicial marca/modelo Hyundai HB20 

Comfort PL 2015, ano 2015, Placa QBE8702, Chassi nº 

9BHBG51CAFP404067. Faculto a venda pelo requerente nos termos do 

Decreto Lei 911/69. Condeno a requerida ao pagamento dos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do 
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art. 85, §2º, incisos I a IV do CPC, bem como nas custas e despesas 

processuais. Após o trânsito em julgado, arquive-se procedendo com a 

baixa dos autos. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 07 de fevereiro de 

2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001250-60.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILLA AMADOR REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001250-60.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. REQUERIDO: PRISCILLA AMADOR REIS 

Vistos, etc... Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco 

GMC S/A em face PRISCILLA AMADOR REIS, devidamente qualificados. 

Narra a inicial que a autora celebrou com a ré contrato de financiamento 

com garantia fiduciária, tendo por objeto o veículo indicado na exordial. 

Todavia, a ré teria deixado de cumprir com o pagamento das parcelas 

resultando em uma dívida de R$ 21.460,58 reais. Após tecer suas razões 

de fato e de direito, requereu liminarmente a busca e apreensão do 

veículo. No mérito, requereu a procedência da ação com ratificação da 

liminar, para o fim de consolidar a propriedade do bem em seu nome. Após 

o deferimento da liminar o veículo foi apreendido e a réu citada não 

apresentou contestação. O autor se manifestou requerendo o julgamento 

antecipado do mérito em razão da revelia. Após, vieram-me conclusos os 

autos. É a síntese. Decido. Decreto a revelia do requerido com base no art. 

344 do Código de Processo Civil e art. 307 do mesmo códex, haja vista 

que citada, não apresentou defesa no prazo anotado. Passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme prevê o artigo 355, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Pelos documentos trazidos aos autos pelo 

requerente, restou comprovada a existência de contrato de abertura de 

crédito com cláusula de alienação fiduciária tendo por objeto o veículo 

descrito na inicial, bem como o inadimplemento e a constituição em mora. O 

princípio fundamental do direito contratual é o pacta sunt servanda, só 

derrogado diante de condições extraordinárias como caso fortuito ou 

força maior, sendo ônus do Réu a comprovação de situações excludentes 

de sua obrigação. Não apresentadas estas e comprovado o 

inadimplemento do compromisso contratual, impõe-se o deferimento da 

pretensão exordial, vez que a posse do bem passa a pertencer a quem 

não tem justo título. Isto posto, julgo procedente o pedido inicial e declaro 

rescindido o contrato firmado entre as partes e, com fulcro no art. 66 da 

Lei 4.728/65 com redação dada pelo Decreto Lei 911/69, consolido nas 

mãos do Requerente o domínio e a posse plena e exclusiva, já concedida 

na liminar, sobre o veículo objeto dos autos. Condeno o requerido ao 

pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor 

da causa, bem como nas custas e despesas processuais. Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 07 

de fevereiro de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005395-91.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DIAS DE CAMPOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO(A))

FRANCIELE CRISTIANE DE MATOS SILVESTRE SANTOS OAB - MT26685/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1005395-91.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: MARLENE DIAS DE CAMPOS OLIVEIRA REQUERIDO: 

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

interposta por MARLENE DIAS DE CAMPOS OLIVEIRA em face de 

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A. Tramitando regularmente o feito as 

partes ajustaram composição – id. Num. 27380837. A respeito da 

transação, estabelece o Código de Processo Civil, o quanto segue: “Art. 

487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: III - homologar: a) o 

reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na 

reconvenção; b) a transação;” Com efeito, considerando que as partes 

transigiram e não vislumbrando qualquer causa impeditiva para a sua 

validade, vejo como necessária a homologação do acordo com a 

consequente extinção do processo com resolução de mérito. É como 

decido! HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes 

para que produza seus legais e jurídicos efeitos e DECLARO EXTINTO o 

presente feito, nos termos do artigo 487, III, alínea b, do Código de 

Processo Civil. Custas pelas partes. Intimem-se. Após observadas as 

formalidades legais, arquive-se. Caceres/MT, 07 de fevereiro de 2020. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002566-40.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G C L GASTROENTEROLOGIA CLINICA CIRURGICA LIMITADA - EPP (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002566-40.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA REU: G C L 

GASTROENTEROLOGIA CLINICA CIRURGICA LIMITADA - EPP Cuida-se de 

ação de cobrança. Proferida sentença, o Credor solicitou suspensão do 

feito,e posteriormente, informou que transacionou com a parte Devedora, 

tendo esta quitado a obrigação. isto posto, julgo extinto estes autos nos 

termos do art. 924, inciso II do CPC. Custas já recolhidas. Intimem-se. 

Após, arquive-se. Caceres, 7 de fevereiro de 2020. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000369-78.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GUEIGUELA DA SILVA DIAS MIRANDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenadora de Provimento, Manutenção e Monitoramento da Secretaria 

de Estado de Saúde de Mato Grosso - SES MT (IMPETRADO)

DIRETOR DO HOSPITAL REGIONAL (IMPETRADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

Vistos, etc. Pelo exposto nos autos, DECIDO: (a) RECEBER a inicial, já que 

preenche os requisitos do art. 6.° da Lei 12.016/2009, art. 319, do Código 

de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo diploma 

legal; (b) Processo gratuito por força do art. 10, XXII da Constituição do 

Estado de Mato Grosso; (c) Postergar a análise da liminar para após 

informações da autoridade coatora; (d) Notifique-se a autoridade apontada 

como coatora para que preste as informações que entender necessárias 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7.º, inciso I da Lei n.º 

12.016/2009; (e) Ciência do feito ao órgão de representação judicial da 

pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem 

documentos, para que, querendo, ingresse no feito; (f) Após, 

imediatamente conclusos para análise da liminar; (g) Cumpra-se. Às 

providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 221139 Nr: 7869-23.2017.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN MOREIRA FURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR FERREIRA LEITE - 

OAB:20728

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que o RECURSO DE APELAÇÃO (fls. 78/80v.) foi interposto 

pela EMBARGADO ESTADO DE MATO GROSSO, dentro do prazo legal, 

portanto tempestivamente.

 CERTIFICO mais que, amparada pelos arts. 152, inciso VI e 203, § 4º, do 

CPC, IMPULSIONO o presente feito, intimando a EMBARGANTE, ora 

apelada, na pessoa de seu procurador, VIA DJE, para apresentar, 

querendo, contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

Cáceres – MT, 06 de fevereiro de 2020.

 Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro

Técnica Judiciária

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003590-11.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E B COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO 

PROCESSO n. 1003590-11.2016.8.11.0006 Valor da causa: R$ 3.583,10 

ESPÉCIE: [Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]->EXECUÇÃO 

FISCAL (1116) EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: VILA 

MARIANA, 1895, AV GETULIO VARGAS, VILA MARIANA, CÁCERES - MT - 

CEP: 79017-121 EXECUTADA: E B COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

Endereço: LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. FINALIDADE: CITAÇÃO DA 

EXECUTADA acerca deste processo para, no prazo de cinco (5) dias, 

PAGAR(EM) A DÍVIDA com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, OU GARANTIR(EM) A EXECUÇÃO por meio de: 

1. Depósito em dinheiro, à ordem deste juízo, em estabelecimento oficial de 

crédito local, que assegure atualização monetária; 2. Fiança bancária; 3. 

Nomeação de bens próprios à penhora, ou indicação de bens de terceiros, 

com anuência destes. NÃO HAVENDO PAGAMENTO OU GARANTIA DO 

JUÍZO, serão realizados demais atos executórios: a) PENHORA ou 

ARRESTO e AVALIAÇÃO tantos bens quantos bastem para satisfação da 

dívida e acessórios se, decorridos os cinco (5) dias, não tiver sido 

efetuado o pagamento ou garantia da execução, RESUMO DA INICIAL:A 

FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CACERES, por seu representante legal, com 

fundamento na Lei 6.830, de 22 de Setembro de 1980, propôs a presente 

EXECUÇÃO FISCAL, representada pela Certidão de Dívida Ativa : 366/2014 

contra:E. B. COMERCIO DE ALIMENTO LTDA. 00.551.780/0002-49, IE: 

13.171.437-6, estabelecido AV TALHAMARES, 303, ,SANTA ISABEL em 

CACERES, Estado de MT, CEP :78200-000;', com um débito de R$3583,10, 

por ser devedor(a) dos tributos/exercícios: ALV FUNCIO/2011-1, ALV 

FUNCIO/2012-1. DECISÃO: "Vistos, etc.Decido:a) Receber a presente 

execução, nos termos da Lei 6.830/80;b) Cite-se o devedor, pelo correio 

com aviso de recepção – AR, forte no artigo 8º, inciso I, da Lei 6830/80, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida ou garantir a execução 

com o oferecimento de bens à penhora;c) Não sendo localizado, intime-se 

o credor para pagar a diligência do Oficial de Justiça, em 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção, e promova-se a citação por mandado;d) Não sendo 

localizado o devedor, após a tentativa de citação por correio e oficial de 

justiça, vistas ao credor para apresentar endereço atualizado do devedor, 

no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que entender pertinente, sob 

pena de arquivamento do feito;e) Consigne-se, por oportuno, que eventual 

citação por edital ocorrerá somente depois de esgotadas todasas 

tentativas de localização do requerido, bem como que é de atribuição do 

credor procurar os endereços do devedor;f) O executado poderá, 

querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados do 

depósito ou da intimação da penhora, desde que garantida a Execução, 

forte no artigo 16 da Lei 6.830/80;g) Não havendo o pagamento do débito 

nem garantida a execução, proceda-se à penhora de bens do devedor, 

bem como a avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de 

penhora;h) Não sendo localizados bens, intime-se o credor para 

manifestar em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do feito;i) Com a 

avaliação dos bens penhorados, intime-se o Executado com cópia do 

termo ou auto de penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, 

desde que o próprio Executado tenha recebido a carta de citação, se 

recebido por terceiro, proceda a intimação por oficial de justiça, nos 

termos do artigo 12, § 3º da Lei 6830/80;j) Caso a penhora recaia sobre 

bens imóveis, promova-se a intimação do cônjuge na forma estabelecida 

pelo artigo 8º, I e II, da Lei 6.830/80;k) Se não forem oferecidos embargos, 

ou se forem rejeitados “a alienação dequaisquer bens penhorados será 

feita em leilão público” sejam bens móveis ou imóveis, em conformidade 

com o art. 23 da Lei 6830/80;l) O leilão será precedido de publicação de 

edital, afixado no local de costume na sede do Juízo e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não pode ser inferior a 10 (dez) 

dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80);m) Desde já defiro o disposto no art. 212, 

§ 2º do Código de Processo Civil de 2015;n) Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Cáceres, 10 de janeiro de 2017.Joseane Carla Ribeiro Viana 

Quinto.Juíza de Direito." ADVERTÊNCIAS À PARTE: ADVERTÊNCIAS: 1. 

prazo: O prazo para garantir a execução é de cinco (5) dias, contados da 

entrega desta carta no endereço da parte ou, omitida tal data no aviso de 

recepção, de 10 (dez) dias após a entrega dela à agência postal (art. 8o, 

II, da Lei nº. 6.830/80-LEF). 2. O prazo para oferecimento de embargos à 

execução é de trinta (30) dias, contados do depósito, da juntada aos 

autos da prova da fiança bancária ou da intimação da penhora. 3. Não 

sendo pago o débito e nem garantida a execução, serão penhorados ou 

arrestados bens do(s) devedor(es) ou responsável(eis) legal(ais), tantos 

quantos bastem para satisfação do crédito. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, JULIENNE DE MELO KILL AGUIRRE, digitei. 

Cáceres, 6 de fevereiro de 2020. JULIENNE DE MELO KILL AGUIRRE. 

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

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000380-49.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JARINO DE MATOS (EXECUTADO)

JARINO DE MATOS ACOUGUE - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067410/2/2020 Página 102 de 703



1000380-49.2016.8.11.0006 Valor da causa: R$ 146.474,69 ESPÉCIE: 

[Responsabilidade tributária]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO(S): 

Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: RUA PRESIDENTE 

WENCESLAU BRAZ, 488, (LOT. MORADA DO SOL), QUILOMBO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78043-508 POLO PASSIVO(A): Nome: JARINO DE MATOS 

ACOUGUE - ME Endereço: RUA REI AMBROZINO, 47, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: JARINO DE MATOS Endereço: 

RUA SAO JORGE, 320, CAVALHADA I, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de cinco (5) dias, PAGAR(EM) A DÍVIDA com os 

juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, 

OU GARANTIR(EM) A EXECUÇÃO por meio de: 1.Depósito em dinheiro, à 

ordem deste juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 

assegure atualização monetária; 2. Fiança bancária; 3. Nomeação de bens 

próprios à penhora, ou indicação de bens de terceiros, com anuência 

destes. RESUMO DA INICIAL: A FAZENDA PÚBLICA propôs a presente 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, requerendo a citação do(a) Executado(a) e 

de seus sócios (nome e endereço na Certidão de Dívida Ativa anexa) nos 

endereços descritos na inicial. DESPACHO/ DECISÃO: Vistos, etc. 

Promova-se a citação por edital da parte devedora. Não havendo 

resposta, nomeio a Defensoria Pública para atuar como curador especial. 

Após, vistas ao exequente para falar. Depois, conclusos. Cumpra-se. 

Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, VALDINEY DA SILVA NOGUEIRA, digitei. 

Cáceres/MT, 07 de fevereiro de 2020. Valdiney da Silva Nogueira - 

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

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002626-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOLIRIO AFONSO VILELA (EXECUTADO)

AUTO POSTO PANTANEIRO LTDA (EXECUTADO)

MARIA GUTIERRES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1002626-18.2016.8.11.0006 Valor da causa: R$ 23.522,95 ESPÉCIE: 

[Responsabilidade tributária]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO(S): 

Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: RUA PRESIDENTE 

WENCESLAU BRAZ, 488, (LOT. MORADA DO SOL), QUILOMBO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78043-508 POLO PASSIVO(A): Nome: AUTO POSTO 

PANTANEIRO LTDA Endereço: AVENIDA TALHAMARES, S/N, JUNCO, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 Nome: DOLIRIO AFONSO VILELA 

Endereço: RUA E-5, 260, JARDIM NOSSA SENHORA APARECIDA, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78090-668 Nome: MARIA GUTIERRES Endereço: RUA E-5, 260, 

JARDIM NOSSA SENHORA APARECIDA, CUIABÁ - MT - CEP: 78090-668 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de cinco (5) dias, PAGAR(EM) A DÍVIDA com os 

juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, 

OU GARANTIR(EM) A EXECUÇÃO por meio de: 1.Depósito em dinheiro, à 

ordem deste juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 

assegure atualização monetária; 2. Fiança bancária; 3. Nomeação de bens 

próprios à penhora, ou indicação de bens de terceiros, com anuência 

destes. RESUMO DA INICIAL: A FAZENDA PÚBLICA propôs a presente 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, requerendo a citação do(a) Executado(a) e 

de seus sócios (nome e endereço na Certidão de Dívida Ativa anexa) nos 

endereços descritos na inicial. DESPACHO/ DECISÃO: Vistos, etc. 

Promova-se a citação por edital da parte devedora. Não havendo 

resposta, nomeio a Defensoria Pública para atuar como curador especial. 

Após, vistas ao exequente para falar. Depois, conclusos. Cumpra-se. 

Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, VALDINEY DA SILVA NOGUEIRA, digitei. 

Cáceres/MT, 07 de fevereiro de 2020. Valdiney da Silva Nogueira - 

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

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001244-87.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCES MARIA POLEZER LIMA (EXECUTADO)

NELSON FERREIRA LIMA FILHO (EXECUTADO)

IND E COM DE RODOS E VASSOURAS LUXOLAR LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1001244-87.2016.8.11.0006 Valor da causa: R$ 34.850,29 ESPÉCIE: 

[Responsabilidade tributária]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO(S): 

Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: RUA PRESIDENTE 

WENCESLAU BRAZ, 488, (LOT. MORADA DO SOL), QUILOMBO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78043-508 POLO PASSIVO(A): Nome: IND E COM DE RODOS E 

VASSOURAS LUXOLAR LTDA - ME Endereço: RUA GENERAL OSORIO, 

2235, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 Nome: MERCES MARIA 
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POLEZER LIMA Endereço: AVENIDA DOS PINHEIROS, 535, - DE 317 A 905 

- LADO ÍMPAR, JARDIM PRIMAVERA, SINOP - MT - CEP: 78550-436 Nome: 

NELSON FERREIRA LIMA FILHO Endereço: RUA GENERAL OSORIO, 2260, 

SÃO LUIZ, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de cinco (5) 

dias, PAGAR(EM) A DÍVIDA com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão da Dívida Ativa, OU GARANTIR(EM) A EXECUÇÃO 

por meio de: 1.Depósito em dinheiro, à ordem deste juízo, em 

estabelecimento oficial de crédito local, que assegure atualização 

monetária; 2. Fiança bancária; 3. Nomeação de bens próprios à penhora, 

ou indicação de bens de terceiros, com anuência destes. RESUMO DA 

INICIAL: A FAZENDA PÚBLICA propôs a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, requerendo a citação do(a) Executado(a) e de seus sócios (nome 

e endereço na Certidão de Dívida Ativa anexa) nos endereços descritos 

na inicial. DESPACHO/ DECISÃO: Vistos, etc. Promova-se a citação por 

edital da parte devedora. Não havendo resposta, nomeio a Defensoria 

Pública para atuar como curador especial. Após, vistas ao exequente para 

falar. Depois, conclusos. Cumpra-se. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto 

Juíza de Direito E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

VALDINEY DA SILVA NOGUEIRA, digitei. Cáceres/MT, 07 de fevereiro de 

2020. Valdiney da Silva Nogueira - Analista Judiciário Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001299-38.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS MACHADO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

R. M. DE OLIVEIRA MERCEARIA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1001299-38.2016.8.11.0006 Valor da causa: R$ 47.708,20 ESPÉCIE: 

[Responsabilidade tributária]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO(S): 

Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: RUA PRESIDENTE 

WENCESLAU BRAZ, 488, (LOT. MORADA DO SOL), QUILOMBO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78043-508 POLO PASSIVO(A): Nome: R. M. DE OLIVEIRA 

MERCEARIA - ME Endereço: TRAVESSA DA LUZ, S/N, QUADRA 32 LOTE 

11, JD CELESTE, CÁCERES/MT CEP: 78200-000 Nome: RUBENS MACHADO 

DE OLIVEIRA Endereço: RUA TRAVESSA DA LUZ, 11, JARDIM CELESTE, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de cinco (5) dias, 

PAGAR(EM) A DÍVIDA com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, OU GARANTIR(EM) A EXECUÇÃO por meio de: 

1.Depósito em dinheiro, à ordem deste juízo, em estabelecimento oficial de 

crédito local, que assegure atualização monetária; 2. Fiança bancária; 3. 

Nomeação de bens próprios à penhora, ou indicação de bens de terceiros, 

com anuência destes. DESPACHO/ DECISÃO: A FAZENDA PÚBLICA 

propôs a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, requerendo a citação 

do(a) Executado(a) e de seus sócios (nome e endereço na Certidão de 

Dívida Ativa anexa) nos endereços descritos na inicial. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, VALDINEY DA SILVA, digitei. 

Cáceres/MT, 07 de fevereiro de 2020. Valdiney da Silva Nogueira - 

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

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001299-38.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS MACHADO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

R. M. DE OLIVEIRA MERCEARIA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1001299-38.2016.8.11.0006 Valor da causa: R$ 47.708,20 ESPÉCIE: 

[Responsabilidade tributária]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO(S): 

Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: RUA PRESIDENTE 

WENCESLAU BRAZ, 488, (LOT. MORADA DO SOL), QUILOMBO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78043-508 POLO PASSIVO(A): Nome: R. M. DE OLIVEIRA 

MERCEARIA - ME Endereço: TRAVESSA DA LUZ, S/N, QUADRA 32 LOTE 

11, JD CELESTE, CÁCERES/MT CEP: 78200-000 Nome: RUBENS MACHADO 

DE OLIVEIRA Endereço: RUA TRAVESSA DA LUZ, 11, JARDIM CELESTE, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de cinco (5) dias, 

PAGAR(EM) A DÍVIDA com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, OU GARANTIR(EM) A EXECUÇÃO por meio de: 

1.Depósito em dinheiro, à ordem deste juízo, em estabelecimento oficial de 

crédito local, que assegure atualização monetária; 2. Fiança bancária; 3. 

Nomeação de bens próprios à penhora, ou indicação de bens de terceiros, 

com anuência destes. DESPACHO/ DECISÃO: A FAZENDA PÚBLICA 

propôs a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, requerendo a citação 

do(a) Executado(a) e de seus sócios (nome e endereço na Certidão de 

Dívida Ativa anexa) nos endereços descritos na inicial. E, para que 
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chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, VALDINEY DA SILVA, digitei. 

Cáceres/MT, 07 de fevereiro de 2020. Valdiney da Silva Nogueira - 

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

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001689-08.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMEIRE RODRIGUES DA COSTA (EXECUTADO)

L. R DA COSTA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO 

PROCESSO n. 1001689-08.2016.8.11.0006 Valor da causa: R$ 4.446,28 

ESPÉCIE: [Multas e demais Sanções]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: RUA PRESIDENTE 

WENCESLAU BRAZ, 488, (LOT. MORADA DO SOL), QUILOMBO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78043-508 EXECUTADOS: L. R DA COSTA & CIA LTDA - ME - 

CNPJ: 05.580.552/0001-30; LUCIMEIRE RODRIGUES DA COSTA, CPF: 

473.945.281-20. Endereço: LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. FINALIDADE: 

CITAÇÃO DAS PARTES EXECUTADAS por todo conteúdo da petição, cuja 

cópia vai anexa e faz parte integrante desta carta, e do despacho ao final 

transcrito, para, no prazo de cinco (5) dias, PAGAR(EM) A DÍVIDA com os 

juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, 

OU GARANTIR(EM) A EXECUÇÃO por meio de: 1. Depósito em dinheiro, à 

ordem deste juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 

assegure atualização monetária; 2. Fiança bancária; 3. Nomeação de bens 

próprios à penhora, ou indicação de bens de terceiros, com anuência 

destes. NÃO HAVENDO PAGAMENTO OU GARANTIA DO JUÍZO, este juízo 

procederá aos demais atos executórios: a) PENHORE-LHE(S) ou 

ARRESTE-LHE(S) e AVALIE(M) tantos bens quantos bastem para 

satisfação da dívida e acessórios se, decorridos os cinco (5) dias, não 

tiver sido efetuado o pagamento ou garantia da execução, devendo 

constar do auto também a AVALIAÇÃO dos bens penhorados. RESUMO 

DA INICIAL:O Exeqüente é credor do Executado da importância líquida, 

certa e exigível de R$ 4.446,28 (Quatro Mil e Quatrocentos e Quarenta e 

Seis Reais e Vinte e Oito Centavos), representada pela inclusa Certidão de 

Dívida Ativa nº2011178. DECISÃO: "Vistos, etc.Cuida-se de execução 

fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

na qual pugna pela ci tação por edi ta l  das partes 

executadas.Depreende-se dos autos que as tentativas de citação do 

executado, restaram infrutíferas, conforme se infere das certidões do 

Oficial de Justiça.A citação por edital é medida que se impõe. Sobre o 

tema, colha-se a jurisprudência:TJ-RS - Apelação Cível AC 70074766502 

RS (TJ-RS).Jurisprudência Data de publicação: 31/07/2018.Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. IPTU E TCL. 

EMBARGOS. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

PENHORA DO IMÓVEL. 1. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. 1.1 Na 

execução fiscal, uma vez frustrada a citação pelo Correio, e não 

encontrado o devedor no endereço, fica autorizada a citação por edital, 

sem necessidade de serem exauridas diligências no sentido na 

localização pessoal. Não se aplica subsidiariamente o art. 256 do 

CPC/2015 (ex-art. 231). Lex specialis derogat legi generali. Art. 8º , III , da 

LEF , Súm. 210 do ex-TFR, Súm. 414 do STJ e REsp 1103050 pela 

repercussão geral. 1.2 Caso foram cumpridos os pressupostos, chegando 

o próprio Tribunal, em recurso anterior, a sugerir que já havia motivos à 

citação por edital. 2. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 2.1 Não há falar em 

prescrição intercorrente se não houve paralisação por desinteresse do 

credor durante mais de cinco anos. Além disso, impõe-se, previamente, o 

cumprimento do art. 40 da LEF e da Súm. 314 do STJ. 2.2 A prescrição 

intercorrente existe para punir o credor negligente e para prestigiar o 

princípio da segurança jurídica, que não se coaduna com a eternização 

das pendências administrativas ou judiciais (STJ, REsp 1034191-RJ, DJe 

de 26-5-08). Por isso, pressupõe-se negligência do credor, e não pode 

ser... confundida com cinco anos de tramitação do processo 3. PENHORA 

DO IMÓVEL O imóvel gerador dos tributos, mesmo residencial, não é 

impenhorável (Lei 8.009 /90, art. 3º , IV ). 4. DISPOSITIVO Apelação 

desprovida. (Apelação Cível Nº 70074766502, Primeira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em 

13/07/2018).ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDO:a) DETERMINAR a citação por edital das partes executadas para, 

no prazo de 30 (trinta) dias, pagar a dívida ou garantir a execução com o 

oferecimento de bens à penhora, forte no artigo 8º da Lei 6.830/80 e 

Súmula 414 do STJ;b) Em não havendo resposta do citado, nomeio a 

Defensoria Pública para atuar como curador especial dos devedores, forte 

no art. 72, II, CPC;c) Com a resposta, intime-se o exequente, no prazo 

legal;d) Às providências. Cumpra-se. Joseane Carla R. Viana Quinto." E, 

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JULIENNE DE MELO KILL 

AGUIRRE, digitei. Cáceres/MT , 7 de fevereiro de 2020. JULIENNE DE MELO 

KILL AGUIRRE Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000323-89.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

DENISE COSTA SANTOS BORRALHO OAB - MT3607-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICIPIO DE CACERES (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C COM REINTEGRAÇÃO AO CARGO 

PÚBLICO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida por ANA LÚCIA 

CARDUCCI GOUVÊA MANCUSO contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES, todos 

qualificados à exordial. Ao que consta à exordial, a autora ingressou no 

serviço público municipal em 18/10/1999, por meio de concurso público, no 

cargo de Advogada. Posteriormente seu cargo foi enquadrado como de 

Procurador do Município, em 30/11/2012. Narra que no interstício de 

01/11/1999 a 31/12/2004, exerceu diversos cargos em comissão e 

funções de confiança, totalizando mais de 05 anos de exercício de função 

comissionada e de confiança. Assim, requereu junto ao Município de 

Cáceres a incorporação definitiva do cargo aos seus proventos, o que foi 

deferido em de novembro de 2004. Relata que em janeiro de 2020, a 

autora foi intimada da sua exoneração do serviço público municipal sob a 

alegação de que teria incorrido na conduta descrita no artigo 179, inciso 

XII, cuja pena prevista seria de demissão, na forma do artigo 180, 189 e 

198, incisos X e XIII todos da LC 25/07, por ter supostamente se valido do 

seu cargo para proveito pessoal em detrimento da administração pública, 

sob a motivação de ter se valido de petição ao poder público para 

incorporar aos seus proventos verba que sabidamente não devida. Ao 

que argumenta a parte autora, o Processo Administrativo Disciplinar está 

eivado de nulidade, pelas seguintes razões: 1) prescrição do poder 

punitivo da Administração; 2) decadência do direito de aplicar penalidade e 

de suprimir a função incorporada; 3) ausência de ilícito administrativo; 4) 

ausência de autoria de ilícito administrativo; 5) ofensa ao devido processo 

legal por excesso de prazo, ausência de despacho de prorrogação; e 6) 

aplicação de penalidade violando os princípios da individualização da 

pena, da proporcionalidade e da razoabilidade, motivos pelo qual propõe 

esta ação; 7) violação do disposto no inciso VI do art. 6º, da Resolução nº 

01/2012-CP/PGM. Diante de tais fatos, a requerente volta-se perante esse 

Juízo para requerer, em sede liminar para que seja determinado ao 

requerido que proceda à imediata reintegração da Requerente ao Cargo 

Público que ocupava antes de ter sido demitida. Junto à inicial veio a 

documentação pertinente. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. A princípio, há de se receber a inicial, eis que 

preenche os requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em 

nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; Concedo também os benefícios 

da Justiça Gratuita, nos termos da lei. Reporto-me ao pedido de tutela de 

urgência, com fulcro no art. 298 do NCPC. O pedido liminar vindicado nos 

autos consiste na determinação ao Município de Cáceres para que 

proceda à reintegração da Requerente ao Cargo Público que ocupava 

antes de ter sido demitida. Para tanto, exige a lei a conjugação dos 

seguintes requisitos para o deferimento da medida de urgência: elementos 

que evidenciem a probabilidade do direitoe o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, forte no art. 300, NCPC. É o caso de 

deferimento da liminar. Argumenta a parte autora, entre outras questões, 

que a aplicação da pena de demissão no âmbito administrativo ocorreu 

sem observar os indícios de autoria e de ilícito administrativo. Inicialmente, 

cumpre a ressalva de que cabe ao Poder Judiciário analisar não só o 

aspecto formal do procedimento administrativo de demissão de funcionário 

público, mas também o aspecto material / fático que determinou a 

penalidade. Não se trata de analisar o mérito propriamente dito, ou seja, a 

conveniência da administração na aplicação da pena de demissão à 

autora, mas sim de verificar a ocorrência ou não do ilícito e da autoria que 

deram ensejo à sanção administrativa. Neste sentido já decidiu o STF e 

também o STJ: MANDADO DE SEGURANÇA - SANÇÃO DISCIPLINAR 

IMPOSTA PELO PRESIDENTE DA REPUBLICA - DEMISSAO QUALIFICADA - 

ADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR 

REJEITADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - GARANTIA DO 

CONTRADITORIO E DA PLENITUDE DE DEFESA - INEXISTÊNCIA DE 

SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE ILEGALIDADE DO ATO PRESIDENCIAL - 

VALIDADE DO ATO DEMISSORIO - SEGURANÇA DENEGADA. 1. A 

CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988 PRESTIGIOU OS INSTRUMENTOS DE 

TUTELA JURISDICIONAL DAS LIBERDADES INDIVIDUAIS OU COLETIVAS E 

SUBMETEU O EXERCÍCIO DO PODER ESTATAL - COMO CONVEM A UMA 

SOCIEDADE DEMOCRATICA E LIVRE - AO CONTROLE DO PODER 

JUDICIARIO. INOBSTANTE ESTRUTURALMENTE DESIGUAIS, AS 

RELAÇÕES ENTRE O ESTADO E OS INDIVIDUOS PROCESSAM-SE, NO 

PLANO DE NOSSA ORGANIZAÇÃO CONSTITUCIONAL, SOB O IMPERIO 

ESTRITO DA LEI. A RULE OF LAW, MAIS DO QUE UM SIMPLES LEGADO 

HISTÓRICO-CULTURAL, CONSTITUI, NO ÂMBITO DO SISTEMA JURÍDICO 

VIGENTE NO BRASIL, PRESSUPOSTO CONCEITUAL DO ESTADO 

DEMOCRATICO DE DIREITO E FATOR DE CONTENÇÃO DO ARBITRIO 

DAQUELES QUE EXERCEM O PODER. E PRECISO EVOLUIR, CADA VEZ 

MAIS, NO SENTIDO DA COMPLETA JUSTICIABILIDADE DA ATIVIDADE 

ESTATAL E FORTALECER O POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DE 

TODA E QUALQUER FISCALIZAÇÃO JUDICIAL. A PROGRESSIVA 

REDUÇÃO E ELIMINAÇÃO DOS CIRCULOS DE IMUNIDADE DO PODER HÁ 

DE GERAR, COMO EXPRESSIVO EFEITO CONSEQUENCIAL, A INTERDIÇÃO 

DE SEU EXERCÍCIO ABUSIVO. O MANDADO DE SEGURANÇA 

DESEMPENHA, NESSE CONTEXTO, UMA FUNÇÃO INSTRUMENTAL DO 

MAIOR RELEVO. A IMPUGNAÇÃO JUDICIAL DE ATO DISCIPLINAR, 

MEDIANTE UTILIZAÇÃO DESSE WRIT CONSTITUCIONAL, LEGITIMA-SE EM 

FACE DE TRES SITUAÇÕES POSSIVEIS, DECORRENTES (1) DA 

INCOMPETENCIA DA AUTORIDADE, (2) DA INOBSERVANCIA DAS 

FORMALIDADES ESSENCIAIS E (3) DA ILEGALIDADE DA SANÇÃO 

DISCIPLINAR. A PERTINENCIA JURÍDICA DO MANDADO DE SEGURANÇA, 

EM TAIS HIPÓTESES, JUSTIFICA A ADMISSIBILIDADE DO CONTROLE 

JURISDICIONAL SOBRE A LEGALIDADE DOS ATOS PUNITIVOS 

EMANADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO CONCRETO EXERCÍCIO DO 

SEU PODER DISCIPLINAR. O QUE OS JUIZES E TRIBUNAIS SOMENTE NÃO 

PODEM EXAMINAR NESSE TEMA, ATÉ MESMO COMO NATURAL 

DECORRÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES, SÃO A 

CONVENIENCIA, A UTILIDADE, A OPORTUNIDADE E A NECESSIDADE DA 

PUNIÇÃO DISCIPLINAR. ISSO NÃO SIGNIFICA, POREM, A IMPOSSIBILIDADE 

DE O JUDICIARIO VERIFICAR SE EXISTE, OU NÃO, CAUSA LEGITIMA QUE 

AUTORIZE A IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO DISCIPLINAR. O QUE SE LHE 

VEDA, NESSE ÂMBITO, E, TÃO-SOMENTE, O EXAME DO MÉRITO DA 

DECISÃO ADMINISTRATIVA, POR TRATAR-SE DE ELEMENTO TEMATICO 

INERENTE AO PODER DISCRICIONARIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 2. 

A NOVA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL INSTITUIU, EM FAVOR DOS 

INDICIADOS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO, A GARANTIA DO 

CONTRADITORIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, COM OS MEIOS E 

RECURSOS A ELA INERENTES (ART. 5., LV). O LEGISLADOR 

CONSTITUINTE CONSAGROU, EM NORMA FUNDAMENTAL, UM DIREITO DO 

SERVIDOR PÚBLICO OPONIVEL AO PODER ESTATAL. A EXPLICITA 

CONSTITUCIONALIZAÇÃO DESSA GARANTIA DE ORDEM JURÍDICA, NA 

ESFERA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR, 

REPRESENTA UM FATOR DE CLARA LIMITAÇÃO DOS PODERES DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE CORRESPONDENTE INTENSIFICAÇÃO DO 

GRAU DE PROTEÇÃO JURISDICIONAL DISPENSADA AOS DIREITOS DOS 

AGENTES PUBLICOS. Sem destaque no original. (MS 20999, Relator(a): 

Min. CELSO DE MELLO, TRIBUNAL PLENO, julgado em 21/03/1990, DJ 

25-05-1990 PP-04605 EMENT VOL-01582-02 PP-00286 RTJ VOL-00131-03 

PP-01101) ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

PROCESSO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DOLOSO E 

INDEVIDO DE VENCIMENTOS. LESÃO AOS COFRES PÚBLICOS. ALEGADA 

FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. DEMISSÃO. ABSOLVIÇÃO EM 

AÇÃO PENAL COM BASE NO MESMO FATO. NÃO FORMAÇÃO DE 

CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. 1. O Poder 

Judiciário pode e deve sindicar amplamente, em mandado de segurança, o 

ato administrativo que aplica a sanção de demissão a Servidor Público, 

para verificar (I) a ocorrência dos ilícitos imputados ao Servidor e, (II) 

mensurar a adequação da reprimenda à gravidade da infração disciplinar, 

não ficando a análise jurisdicional limitada aos seus aspectos formais. 2. A 

infração funcional consistente em recebimento de vantagem econômica 

indevida, e de resto todas as infrações que possam levar à penalidade de 

demissão, deve ser respaldada em prova convincente, sob pena de 

comprometimento da razoabilidade e proporcionalidade (MS 12.429/DF, 

Rel. Min. FELIX FISCHER, DJU 29.06.2007). 3. O Processo Administrativo 

Disciplinar não é dependente da instância penal, porém, quando o Juízo 

Penal já se pronunciou definitivamente sobre os fatos que constituem, ao 

mesmo tempo, o objeto do PAD, exarando sentença absolutória por falta 

de provas, transitada esta em julgado, não há como se negar a sua 

inevitável repercussão no âmbito administrativo sancionador, sobretudo 

quando o Processo Administrativo esteve sobrestado aguardando decisão 

daquele para prosseguir, por determinação da própria Comissão 

Disciplinar. 4. No caso, o acervo probatório colhido na Instância 

Administrativa não se mostra suficiente para comprovar, de maneira 

segura e indubitável, a falsificação de documento público e o recebimento 
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doloso e indevido de valores, pois a única indicação da conduta da 

recorrente é a concordância em devolver aos cofres públicos os 

vencimentos indevidamente percebidos, não havendo certeza de que 

tenha forjado os exames médicos. 5. O ilícito penal é um plus, quanto ao 

administrativo, mas se aquele (penal) não ocorreu (negativa de autoria) ou 

não restou provado na via judicial própria, somente se pode sancionar o 

segundo (administrativo), se sobejar infração punível, como leciona a 

Súmula 18 do STF. 6. Refoge ao senso comum que se tenha o mesmo fato 

por não provado no crime e provado na esfera administrativa punitiva, 

como se esta pudesse se satisfazer com prova incompleta, deficiente ou 

inconclusiva; a necessária independência entre as instâncias 

administrativa e penal, não exclui o imperioso equilíbrio entre elas, capaz 

de impingir coerência às decisões sancionatórias emanadas do Poder 

Público, sejam proferidas pelo Executivo ou pelo Judiciário. 7. Outrossim, a 

penalidade de demissão para a infração supostamente perpetrada pela 

impetrante (adulteração de atestado médico que, originalmente concediam 

15 dias de licença, para que constasse 45 dias), mostra-se 

desmensurada e irrazoável, tendo em vista que os dias pagos 

indevidamente foram repostos pela impetrante ao Estado e a sua 

responsabilização teria sido por culpa administrativa, pelo que a sanção 

demissória se mostra desproporcional ao alegado ilícito. 8. Recurso 

provido para conceder a segurança, determinando-se a anulação do ato 

de demissão da recorrente do cargo de Auxiliar Administrativo II, 

promovendo-se sua imediata reintegração ao Serviço Público. Sem 

destaque no original. (STJ, Quinta Turma, Recurso Ordinário em Mandado 

de Segurança n. 24837, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, D.E. 

09/08/2010 - grifo nosso). Definida tal premissa, deve-se analisar se a 

sanção disciplinar aplicada à autora pautou-se pela legalidade no sentido 

expresso pelos julgados citados neste tópico. Ou seja, se o ilícito atribuído 

à postulante restou configurado e se foi apto a ensejar a penalidade 

imposta. Definida tal premissa, passo a analisar se a sanção disciplinar 

aplicada à autora pautou-se pela legalidade no sentido expresso pelos 

julgados citados neste tópico. Ou seja, se o ilícito a ela atribuído restou 

configurado e se foi apto a ensejar a penalidade imposta. O ato 

administrativo em comento é a decisão proferida no Processo 

Administrativo nº 027/2015/SMA da Prefeitura Municipal de Cáceres, para 

apuração de suposta ilegalidade e/ou irregularidade na incorporação de 

função gratificada da servidora Valéria Alves de Souza, que fixou em seu 

dispositivo: “[...]Prosseguindo, entendemos que, se a servidora não 

tivesse requerido a incorporação da função gratificada, o gestor por sua 

única vontade não a concederia, se o profissional responsável em exarar 

parecer técnico jurídico tivesse acusado imediatamente em consonância 

com a Lei a ausência do direito da servidora, este teria advertido em seu 

parecer que a mesma não tinha direito no pleito. Uma vez que a servidora 

utilizou do cargo público para peticionar um direito que não tinha adquirido, 

estendemos sim, que a servidora agiu com deslealdade e inobservância 

aos seus deveres, ainda mais agravante é que, esse ato, ocasionou ônus 

ao erário público, ação essa proibida na lei 25/1997[...].” No âmbito da 

motivação do decreto demissional, foi levantada quanto a esses 

argumentos a seguinte fundamentação: “Constata-se que a incorporação 

recebida pela servidora é indevida, e, aceitar a tese defensiva seria o 

mesmo que reconhecer a legalidade de um ato administrativo eivados de 

vícios e irregularidades que vem ocasionando prejuízos a Administração 

Pública Municipal de Cáceres por anos. No caso específico, oriundas das 

ações da servidora, dos agentes políticos e eletivos, onerando 

mensalmente o cofre público municipal desde o mês de novembro do ano 

de 2004.” Do exposto, denota-se que a Administração Municipal pautou-se 

substancialmente em dois argumentos para refutar a tese defensiva de 

inexistência de ilícito e conduta ilícita: a) a uma, porque enquanto 

Procuradora do Município e exercer cargos comissionados de 

Coordenação tinha o dever de impedir a prática de atos viciados; b) depois 

porque os seus pedidos foram os elementos desencadeadores do ato 

administrativo ilegal e nulo. Em análise perfunctória dos autos, não se 

sobressai qualquer outra razão de fato ou de direito que tenha sido 

levantada pela administração para fundamentar a pena de demissão 

aplicada no caso. Pois bem. Em sede administrativa, o ônus da prova dos 

fatos constituídos da pretensão punitiva pertence com exclusividade à 

acusação, sem que se possa exigir a produção por parte da defesa de 

provas referentes a fatos negativos. Compete, assim, à Comissão 

Disciplinar produzir provas por meios legalmente aceitos, observar o 

devido processo legal e indicar penalidade se houver prova suficiente 

para elucidar os fatos apurados. A suficiência da prova é a questão 

essencial na apuração disciplinar, porque ela deverá ser robusta, sob 

pena de se invalidar a punição aplicada. Tendo em vista a previsão do in 

dubio pro reo no processo administrativo disciplinar, só poderá ser ilidido 

com robusta e suficiente prova em contrário. Portanto, deverá a 

Administração provar que o acusado cometeu as transgressões que a ele 

é imputado. Essa prova deverá ser inequívoca, suficiente para o 

apenamento proposto. Não basta a Comissão Processante refutar as 

alegações do servidor, com a inversão de posições, tendo em vista que 

compete ao poder público provar a ocorrência de fatos que desencadeiam 

em inobservância das normas disciplinares. No caso sub judicie, porém, 

ao menos nesta fase de cognição sumária, não se infere a configuração 

dos indícios de autoria. No que tange à justificativa de ser a autora, à 

época, ocupante de cargos em comissão e, como tal, tinha o dever de 

impedir atos ilegais, nota-se ausência de nexo causal entre o ato ilícito e 

eventual conduta ou omissão dolosa da autora. Isso porque, não restou 

sequer minimamente demonstrada qual a responsabilidade da demandada 

na edição dos Decretos que incorporaram ao seu subsídio às funções 

gratificadas ou quais atos/ condutas teria praticado para alcançar a 

ilegalidade. Para que tal argumento fosse hábil a embasar uma pena de 

demissão, seria necessário que se delineasse qual a exata influência da 

autora na concessão irregular da incorporação, o que, a princípio, não se 

verificou nos autos. O certo, no âmbito administrativo, é que, 

independentemente do cargo que ocupa, todo e qualquer servidor deve 

prezar pela moralidade e legalidade dos atos administrativos, não somente 

quando investido em função de confiança ou comissionada. Para que tal 

fato fosse relevante em termos de conduta ilícita, necessário que a autora 

detivesse o mínimo controle sobre o ato administrativo, participando de sua 

edição em qualquer nível, o que, repita-se, não se evidenciou ao menos 

por ora. Pauta-se também a decisão administrativa ora atacada no fato de 

que o Decreto que incorporou a função gratificada ao subsídio da autora 

teve origem em suas petições. Conforme dito, em sede de cognição 

sumária, parece que o conjunto probatório administrativo não apontou 

influência ilícita da demandada para a concessão das incorporações, o 

que seria essencial para revelar sua responsabilidade. Ademais, tal 

conclusão fere o princípio do direito de petição. Responsabiliza o 

peticionário pela decisão, isentando os que praticaram o ato, não se 

revelando o mais ajustado. Portanto, em análise perfunctória, a pena 

aplicada revela-se desarrazoada à conduta que se delineou nos autos, 

impondo-se a concessão da liminar pleiteada nos autos. Colha-se do 

julgado: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA. REINTEGRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 

DISCIPLINAR- PAD. PENA DE DEMISSÃO NULIFICADA. INSUFICIÊNCIA DE 

PROVAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO. 

REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS 

RETROATIVOS AO ATO DEMISSIONAL FRAGILIDADE DAS PROVAS 

QUANTO A UM JUÍZO DE CERTEZA. DESPROPORCIONALIDADE DE PENA 

DE DEMISSÃO.1. O cerne do recurso diz respeito ao cometimento ou não 

de ato ilícito administrativo praticado pela apelante e desproporcionalidade 

da pena de demissão. 2. A penalidade de demissão deve ser respaldada 

em prova convincente sob pena de comprometimento da razoabilidade e 

proporcionalidade. 3. De acordo com laudo pericial documentos 

cópico-grafotécnico das cártulas bancárias, objeto do processo 

administrativo, resta demonstrado que as assinaturas não promanaram 

dos punhos escritores da Apelante. 4. Diante de todo exposto não há 

como se afirmar ter sido a apelante a responsável pela assinatura dos 

cheques compensados, e, em consequência ter causado lesão aos 

cofres públicos. 5. No caso em epígrafe foi aplicada a penalidade máxima 

à Apelante sem levar em consideração as circunstâncias atenuantes e os 

seus bons antecedentes funcionais, já que mesmo tendo respondido a 

processo de sindicância, inexiste qualquer prova nos autos de que tenha 

realizado o ilícito ou se beneficiado do mesmo. 6. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o servidor público 

reintegrado é assegurado todos os direitos de que fora privado em razão 

da demissão ilegal, inclusive os vencimentos retroativos. 7.Ao presente 

caso serão aplicadas as disposições processuais inerentes ao diploma 

processual estabelecido na Lei nº 5.869/73, tendo em vista que os atos 

jurídicos processuais (sentença e Apelação Cível) tiveram seus efeitos 

consumados ainda sob a égide do regramento anterior, mesmo que este 

acórdão seja proferida na vigência da Lei nº 13.105/2015, privilegiando as 

disposições de direito intertemporal estabelecidas em seu art. 14 e 1.046, 
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bem como, o art. 6º da LINDB e art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição 

Federal de 1988. 8.Recurso conhecido e provido.(TJ-PI - AC: 

00039244420028180140 PI, Relator: Des. José Ribamar Oliveira, Data de 

Julgamento: 13/09/2018, 2ª Câmara de Direito Público). – grifou-se. Desse 

modo, evidenciados os requisitos autorizadores da concessão antecipada 

da tutela, o deferimento dessa para determinação liminar ao Município de 

Cáceres para que promova a reintegração da autora Ana Lúcia Carducci 

Gouvêa Mancuso ao cargo que ocupada, é medida impositiva. Ademais, 

há que se mencionar que não se afasta na presente decisão a ilegalidade 

do Decreto que concedeu a incorporação ao subsídio da autora dos 

valores relativos às funções gratificadas e, portanto, não se questiona a 

anulação desse no bojo do mesmo Processo Administrativo, não havendo 

que se falar em retorno do pagamento de tal verba, ao menos em análise 

perfunctória para fins de concessão da medida liminar. ISSO POSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) RECEBER A PEÇA INICIAL, eis 

que preenche os requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em 

nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; b) DEFERIR o pedido de TUTELA 

DE URGÊNCIA, forte no art. 300 CPC, para determinar que o Município de 

Cáceres promova IMEDIATAMENTE a reintegração da autora ANA LÚCIA 

CARDUCCI GOUVÊA MANCUSO ao cargo que ocupava, com fulcro no art. 

300, do CPC; c) O descumprimento do item “b” acarretará multa diária e 

pessoal do Prefeito Municipal de Cáceres e Secretário de Administração 

Municipal de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como a configuração do 

crime de desobediência, nos termos do art. 330 do Código Penal; d) 

Dispensada a audiência de conciliação em razão da impossibilidade de 

transação, conforme o art. 334 § 4.º, II CPC; e) Cite-se o réu da presente 

ação para querendo apresentar contestação, na forma do art. 335, III e 

com prazo previsto no art. 183, todos do NCPC; f) Após, ao autor para 

impugnar; g) Intimem-se as partes. Cumpra-se. Às providências.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000381-92.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KRISTIELLEN DA SILVA AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000381-92.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:KRISTIELLEN DA 

SILVA AZEVEDO 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: 20/03/2020 Hora: 13:45 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . CUIABÁ, 7 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: 1000382-77.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILIARDI FEITOSA VIEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000382-77.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:L. P. 

FORMATURAS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA 

LUIZA FREITAS DE ALMEIDA POLO PASSIVO: GILIARDI FEITOSA VIEIRA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 20/03/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 7 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: 1000385-32.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLARA OLIVEIRA FONTOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000385-32.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ANA CLARA 

OLIVEIRA FONTOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IVOILSON 

FERREIRA MAIA 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: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 20/03/2020 Hora: 14:15 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . CUIABÁ, 7 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: 8011524-71.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER ALEXANDER BOTELHO QUAQUARINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA OAB - MT9036-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, referente aos honorários advocatícios 

aos quais foi condenado em sede recursal, advertindo-o (a) 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000211-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MASSAI ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000387-02.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIA DA SILVA COSTA (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. 1000387-02.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:KELVIA DA 

SILVA COSTA 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: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 20/03/2020 Hora: 14:45 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 
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79017-121 . CUIABÁ, 7 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: 1003692-33.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA ANTONIO PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-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))

 

INTIMO, o EXECUTADO, para que no prazo de 5 (CINCO) dias, forneça 

dados bancarios para que seja expedido ALVARÁ referente ao valor 

bloqueado por meio do Sistema Bacenjud. DESPACHO: Expeça-se também 

alvará para levantamento do valor R$ 4.794,11 (Quatro mil setecentos e 

noventa e quatro reais e onze centavos) bloqueados por meio do Sistema 

BacenJud, em favor do Executado. Intime-se o Executado para apresentar 

dados bancários no prazo de 5 (cinco) dias.Precluso o prazo recursal, 

arquive-se os autos, com as baixas necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-83.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MONISE FONTES BARRETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESIKA ORTIZ DE ABREU OAB - MT25323/O (ADVOGADO(A))

ANNE KAROLINE DO NASCIMENTO PEREIRA PINTO OAB - MT24827/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REU)

OI S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 10/03/2020 

14:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000388-84.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELLE JESUINA ALMEIDA DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR)

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:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REU)

JS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REU)

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

 

PROCESSO n. 1000388-84.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:GRACIELLE 

JESUINA ALMEIDA DE OLIVEIRA SANTOS ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: WAGNER PERUCHI DE MATOS, BRUNO RICCI GARCIA 

POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 20/03/2020 Hora: 

15:00 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 7 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: 1000020-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT MONTEIRO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT MONTEIRO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-38.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOYANNE LIMA OLIVEIRA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

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 

15:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-23.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KHAREN TIERRE FIGUEIREDO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

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 

15:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003038-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DONIZETE FERREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003038-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DONIZETE FERREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (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))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-08.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DARLLEY MACIEL DANTAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

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 

15:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-90.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

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 

16:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002507-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA PEREIRA (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))

 

MANIFESTE A RECLAMANTE EM 5 DIAS ACERCA DA CERTIDÃO RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-66.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E S INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ GISELE DE ALMEIDA OAB - PR84253 (ADVOGADO(A))

LEONARDO CAMPANHA OAB - PR0057490A (ADVOGADO(A))

ALLINE MARTINS DE MELLO OAB - PR82271 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE DE ARRUDA 91241820104 (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 

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: 1006800-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE APARECIDA DA SILVA MIRANDA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT10756-O (ADVOGADO(A))

WANTUIL FERNANDES JUNIOR OAB - MT10705-A (ADVOGADO(A))

ALINE MOREIRA AGUIAR OAB - MT27353/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTE DE CASTRO OAB - GO49185 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006800-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE APARECIDA DA SILVA MIRANDA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT10756-O (ADVOGADO(A))

WANTUIL FERNANDES JUNIOR OAB - MT10705-A (ADVOGADO(A))

ALINE MOREIRA AGUIAR OAB - MT27353/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTE DE CASTRO OAB - GO49185 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001481-19.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RUBENS SERRAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO CASTRILLON MENDES ARAUJO OAB - MT0010506A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

JORNEY COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 10/03/2020 

17:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005349-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DA SILVA CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-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: 1000237-21.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MARCELO DE SOUZA (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: 10/03/2020 
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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: 1003565-27.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR WILSON DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO(A))

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

 

RECORRENTE JUNTAR EM 10 DIAS DOCUMENTO QUE COMPROVE SUA 

HIPOSUFICIÊNCIA FINANCEIRA SOB PENA DE JULGAR DESERTO O 

RECURSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000391-39.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES GOMES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000391-39.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:LOURDES 

GOMES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 20/03/2020 Hora: 15:15 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . CUIABÁ, 7 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: 8010368-72.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DALCANALE & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA LUCIA LEITE CAMILO (EXECUTADO)

 

Em razão da REQUERIDA, ja ter sido intimada para pagamento em 15 dias, 

e o Bacenjud ter sido parcialmente positivo, INTIMO, o REQUERENTE 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: 1000206-98.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELE APARECIDA BRITO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 12/03/2020 

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: 1000261-49.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT15352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE 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: 12/03/2020 

13:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010756-43.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA CRISTINE DO NASCIMENTO OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES OAB - 

MT0005793A (ADVOGADO(A))

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA NETWORKS BRASIL (EXECUTADO)

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT14099-O (ADVOGADO(A))

TAIS BORJA GASPARIAN OAB - SP0074182A (ADVOGADO(A))

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - MT13242-O (ADVOGADO(A))

 

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)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242835 Nr: 9751-83.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ESDRAS CREPALDI LEITÃO, LUCIANA DE SOUZA 

GATTASS CREPALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ALEX, VANDERLEI BRUNO, 

VANILDO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA SALES PAVINI - 

OAB:20.212, YAGO GATTASS CREPALDI - OAB:21.108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL APARECIDO 

GIRALDELLI - OAB:14718

 INTIMO OS DR. (S) ADVOGADO (S) YAGO GATTASCREPALDI E DR 

JULIANA SALES PAVINI DO (S)QUERELANTE (S)ESDRAS CREPALDI 

LEITÃO DE SOUZA E LUCIANA DE SOUZA GATTAS CREPALDI PARA 

COMPARECER A AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

05 DE DEZEMBRO DE 2019 ÀS 15:00h., QUE DEVERÁ SER REALIZADA 

NA SALA DE AUDIENCIAS INSTALADA NO GABINETE DA 5º VARA - 

EDIFÍCIO DO FÓRUM COMARCA E CÁCERES - MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49839 Nr: 6970-45.2005.811.0006

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CACERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER ANTONIO CAMILO 

(PROM.JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DESTRO - 

OAB:6390, BRUNO CORDOVA FRANÇA - OAB:19999/B, ELEN SANTOS 

ALVES DA SILVA - OAB:12830/O, HELIZÂNGELA POUSO GOMES - 

OAB:5390/MT, LINNET MENDES DANTAS - OAB:18.292/MT, MIRIELE 

GARCIA RIBEIRO DE LIMA - OAB:10.636/MT, VICTOR OLAVO DA 

SILVA - OAB:17172

 INTIMO O(A) DR(A) MIRIELE GARCIA RIBEIRO DE LIMA PARA QUE EM 24 

HORAS PROCEDA A DEVOLUÇÃO DESTES AUTOS NA ESCRIVANIA, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235511 Nr: 4902-68.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ROSANE MARIA ANDRADE VASCONCELLOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KESIA MARISLA RODRIGUES DA PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE ANDRADE 

VASCONCELOS - OAB:24.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA MARIA LIMA 

PEREIRA - OAB:22212, MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - OAB:

 INTIMO O(A) DR(A BARBARA MARIA LIMA PEREIRA PARA QUE EM 24 

HORAS PROCEDA A DEVOLUÇÃO DESTES AUTOS NA ESCRIVANIA, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181104 Nr: 2937-60.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO QUIDÁ, GIUSEPPE CIRALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, RICARDO QUIDÁ - OAB:2625-MT

 INTIMO O(A) DR(A ADRIANE ZITKOSKI DE BARROS PARA QUE EM 24 

HORAS PROCEDA A DEVOLUÇÃO DESTES AUTOS NA ESCRIVANIA, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220304 Nr: 7445-78.2017.811.0006

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO 

PANTANAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO DE 

LIMA - OAB:10.636/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O(A) DR(A MIRIELE GARCIA RIBEIRO DE LIMA PARA QUE EM 24 

HORAS PROCEDA A DEVOLUÇÃO DESTES AUTOS NA ESCRIVANIA, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231397 Nr: 2024-73.2018.811.0006

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MAURO MARTINEZ, SIDERLEI 

MARTINEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR MARTINEZ - 

OAB:13.681 MT

 INTIMO O(A) DR(A ADEMIR MARTINEZ PARA QUE EM 24 HORAS 

PROCEDA A DEVOLUÇÃO DESTES AUTOS NA ESCRIVANIA, SOB PENA 

DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242835 Nr: 9751-83.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ESDRAS CREPALDI LEITÃO, LUCIANA DE SOUZA 

GATTASS CREPALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ALEX, VANDERLEI BRUNO, 

VANILDO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA SALES PAVINI - 

OAB:20.212, YAGO GATTASS CREPALDI - OAB:21.108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL APARECIDO 

GIRALDELLI - OAB:14718

 INTIMO O(A) DR(A SAMUEL APARECIDO GIRALDELLI PARA QUE EM 24 

HORAS PROCEDA A DEVOLUÇÃO DESTES AUTOS NA ESCRIVANIA, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO.

 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): ANTONIO DAMASCENO SILVA, WELLINGTON 

MENDES SEBA, ELTON GOMES DE PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE

Cuiabá/MT, 06/02/2020, 15:40:51.

O Sistema do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), através do(s) protocolo(s) 

discriminado(s) abaixo, confirma o recebimento da

matéria Edital Citação - Edital Citação - para ser disponibilizada na Edição 

n° 10674/2020 - no dia 10/02/2020 - no Portal do TJMT

a partir das 09:00 horas.

Nº do Protocolo: 3301371

Seção Atual: COMARCAS - Terceira Entrância - Comarca de Cáceres

Não houve agendamento para este protocolo.

Informação do agendamento:

Número/Ano Nº de Caracteres Usuário responsável Matricula Data/Hora

Item(s) da matéria inserido(s):

Seção

0/2020 1844 ENIELE REGIANI 2053 06/02/2020 15:39:58

COMARCAS - Terceira Entrância - Comarca de Cáceres

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-83.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MONISE FONTES BARRETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESIKA ORTIZ DE ABREU OAB - MT25323/O (ADVOGADO(A))

ANNE KAROLINE DO NASCIMENTO PEREIRA PINTO OAB - MT24827/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REU)

OI S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

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: 

79017-121 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO HANAE YAMAMURA 

DE OLIVEIRA PROCESSO n. 1000207-83.2020.8.11.0006 Valor da causa: 

R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Cobrança indevida de 

ligações, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: MONISE FONTES BARRETO Endereço: Rua Dr. 

Sabino Vieira, 120, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO 

PASSIVO: Nome: OI S.A Endereço: RUA DO LAVRADIO, 71, CENTRO, RIO 

DE JANEIRO - RJ - CEP: 20230-070 Nome: SERASA S/A. Endereço: 

EDIFÍCIO SERASA (PLANALTO PAULISTA), ALAMEDA DOS QUINIMURAS 

187, PLANALTO PAULISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04068-900 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, conforme 

despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado, bem 

como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada, na qual 

será buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 10/03/2020 Hora: 14:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes 
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deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo 

a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). CÁCERES, 7 de fevereiro de 2020. ENIELE 

REGIANI 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.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-83.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MONISE FONTES BARRETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESIKA ORTIZ DE ABREU OAB - MT25323/O (ADVOGADO(A))

ANNE KAROLINE DO NASCIMENTO PEREIRA PINTO OAB - MT24827/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REU)

OI S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

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: 

1000207-83.2020.8.11.0006 ; Valor causa: R$ R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Cobrança indevida de ligações, 

Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]; - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: 

Sim/Não. Partes do Processo: : AUTOR: MONISE FONTES BARRETO : 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JESIKA ORTIZ DE ABREU, ANNE 

KAROLINE DO NASCIMENTO PEREIRA PINTO : REU: OI S.A, SERASA S/A. 

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)/Intimada(s) Nome: OI S.A Endereço: RUA 

DO LAVRADIO, 71, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20230-070 

Nome: SERASA S/A. Endereço: EDIFÍCIO SERASA (PLANALTO 

PAULISTA), ALAMEDA DOS QUINIMURAS 187, PLANALTO PAULISTA, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04068-900 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 14:30 (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, 7 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)

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-38.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOYANNE LIMA OLIVEIRA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

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: 

1000210-38.2020.8.11.0006 ; Valor causa: R$ R$ 15.202,32; Tipo: Cível; 

Espécie: [Indenização por Dano Moral]; - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do Processo: : AUTOR: SOYANNE 

LIMA OLIVEIRA DE ALMEIDA : ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

KYMBERLI LUAINE LUZ : REU: GOL LINHAS AEREAS S.A. Pessoa(s) a 

ser(em) citadas(s)/Intimada(s) Nome: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

Endereço: PRAÇA SENADOR SALGADO FILHO, s/n, aeroporto santos 

dummont, entre os eixos 46-48/O-P, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 

20021-340 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 15:15 (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, 7 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)

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-23.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KHAREN TIERRE FIGUEIREDO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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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: 

1000211-23.2020.8.11.0006 ; Valor causa: R$ R$ 15.202,32; Tipo: Cível; 

Espécie: [Indenização por Dano Moral]; - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do Processo: : AUTOR: KHAREN 

TIERRE FIGUEIREDO DE ALMEIDA : ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

KYMBERLI LUAINE LUZ : REU: GOL LINHAS AEREAS S.A. Pessoa(s) a 

ser(em) citadas(s)/Intimada(s) Nome: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

Endereço: PRAÇA SENADOR SALGADO FILHO, s/n, aeroporto santos 

dummont, entre os eixos 46-48/O-P, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 

20021-340 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 15:30 (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, 7 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)

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-08.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DARLLEY MACIEL DANTAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

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: 

1000212-08.2020.8.11.0006 ; Valor causa: R$ R$ 15.202,32; Tipo: Cível; 

Espécie: [Indenização por Dano Moral]; - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do Processo: : AUTOR: DARLLEY 

MACIEL DANTAS : ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KYMBERLI LUAINE 

LUZ : REU: GOL LINHAS AEREAS S.A. Pessoa(s) a ser(em) 

citadas(s)/Intimada(s) Nome: GOL LINHAS AEREAS S.A. Endereço: 

PRAÇA SENADOR SALGADO FILHO, s/n, aeroporto santos dummont, 

entre os eixos 46-48/O-P, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 

20021-340 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 15:45 (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, 7 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 ( )

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-90.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

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: 

1000213-90.2020.8.11.0006 ; Valor causa: R$ R$ 15.202,32; Tipo: Cível; 

Espécie: [Indenização por Dano Moral]; - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do Processo: : AUTOR: KYMBERLI 

LUAINE LUZ : ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KYMBERLI LUAINE LUZ : 

REU: GOL LINHAS AEREAS S.A. Pessoa(s) a ser(em) 

citadas(s)/Intimada(s) Nome: GOL LINHAS AEREAS S.A. Endereço: 

PRAÇA SENADOR SALGADO FILHO, s/n, aeroporto santos dummont, 

entre os eixos 46-48/O-P, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 

20021-340 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 16:00 (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, 7 de fevereiro de 

2020 ENIELE REGIANI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS 
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MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - 

TELEFONE: (65) 3211-1341, E-MAIL: caceres.5vara@tjmt.jus.br ( )

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004508-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES DARC OLIVEIRA TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUDAMERICA VIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIOLA LUNARDON LOURENCO SANTOS OAB - PR88043 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ LUNARDON OAB - PR23304 (ADVOGADO(A))

LUCIO ISSAMU MAEDA OAB - PR80571 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1004508-44.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: EURIPEDES DARC OLIVEIRA 

TEIXEIRA EXECUTADO: SUDAMERICA VIDA CORRETORA DE SEGUROS 

LTDA - EPP Vistos, etc. Intime-se o Executado, para no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento do valor remanescente, consoante 

cálculo apresentado pelo exequente, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 

10% (dez pontos percentuais). (CPC, art. 523) Depois de cumprida esta 

providência e não sendo paga a dívida ou sendo paga parcialmente, 

intime-se a parte autora para apresentar cálculo atualizado, bem como 

requerer o que entender de direito. Caso haja pedido de penhora via 

bacenJud, deve o Exequente indicar o expressamente o valor atualizado e 

o CNPJ a ser utilizado na busca. Após, voltem-me os autos conclusos. Às 

providências. Cumpra-se. CÁCERES, 15 de janeiro de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006792-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DIAS PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006792-25.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: EDER DIAS PRADO 

EXECUTADO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Consta em ID n. 2627922 

manifestação formulada pelo Exequente, requerendo desarquivamento do 

feito e arguindo ausência de decisão quanto aos Embargos de Declaração 

apresentado nos autos. No entanto, o recurso supracitado foi interposto 

fora do prazo, conforme pode ser constatado a partir de análise dos 

autos. No caso vertente, verifica-se que o douto patrono do Requerente 

foi intimado da sentença acostada no ID n. 2042310 na data de 19 de 

junho de 2019, conforme registrado pelo próprio Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico). E ainda, nos termos do disposto no art. 49 da Lei n. 

9.099/95, o prazo para interposição de embargos de declaração é de 05 

(cinco) dias. Em contrapartida, o Embargos de Declaração foi protocolado 

na data de 30 de outubro de 2019 (ID n. 25614035). Desta feita, deixo de 

receber os embargos declaratórios de ID n. 25614035, em razão da 

ausência de requisito intrínseco, qual seja a tempestividade. No mais, 

cumpra-se na íntegra a decisão de ID n. 24789008. Às providencias. 

CÁCERES, 14 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003266-21.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEY DE SOUZA LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003266-21.2016.8.11.0006. REQUERENTE: EDNEY DE SOUZA LEAL 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Considerando que 

houve um equivoco quanto ao prazo inserido na intimação realizada a 

partir da certidão de ID n. 20561184, chamo o feito a ordem para tornar 

sem efeito a referida intimação. Desse modo, seguindo o rito adequado, 

intime-se a parte Executada para, no prazo de 30 (trinta) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo 

exequente ou, querendo, impugnar a execução, nos termos do art. 535, do 

Código de Processo Civil. Vindo aos autos recurso, intime-se a parte 

contrária para manifestar no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo 

sem interposição de recurso e sem informação de pagamento espontâneo, 

certifique-se e voltem-me os autos para homologação do valor. Às 

providencias. Cumpra-se. CÁCERES, 15 de janeiro de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002158-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRIELLEN MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA OAB - MT9079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002158-83.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: MEIRIELLEN MARQUES 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Intime-se o 

Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do 

valor remanescente, consoante cálculo apresentado pelo exequente, 

advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no prazo legal, 

será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos percentuais). (CPC, 

art. 523) Depois de cumprida esta providência e não sendo paga a dívida 

ou sendo paga parcialmente, intime-se a parte autora para apresentar 

cálculo atualizado, bem como requerer o que entender de direito. Caso 

haja pedido de penhora via bacenJud, deve o Exequente indicar o 

expressamente o valor atualizado e o CNPJ a ser utilizado na busca. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Às providências. Cumpra-se. 

CÁCERES, 15 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juiz(a) de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 247925 Nr: 2550-06.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN SANTANA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL ANTUNES DE 

MIRANDA SÁ - OAB:6395-B

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, para CONDENAR o denunciado JONATHAN SANTANA 

LEITE, brasileiro, nascido em 28/06/1989, filho de Milson Ramos Leite e 

Marta Santana Leite, por transgressão aos ditames do art. 129, § 9º, do 

Código Penal, nas disposições da Lei 11.340/06, bem como para 

ABSOLVÊ-LO com relação ao delito do art. 147 do Código Penal, o que 

faço com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e assim, passo à 

dosimetria.A pena prevista para o crime de lesão corporal é de detenção, 

de 3 (três) meses a 3 (três) anos.Seguindo as orientações do art. 59, do 

Código Penal, verifico que a culpabilidade está bem determinada, uma vez 

que o réu agiu de forma consciente e deliberada, tendo pleno 

conhecimento da ilicitude de sua conduta e discernimento suficiente para 

agir de forma diversa. Não registra antecedentes criminais. Acerca da 

conduta social e personalidade, nada restou apurado; a motivação do 

crime não justifica a agressão perpetrada. As circunstâncias e 

consequências são normais à espécie. O comportamento da vítima em 

nada influenciou para a prática do delito.Destarte, sopesando as 

circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 03 (três) meses de 

detenção.Ausentes atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou 

aumento de pena a serem consideradas, torno definitiva a sanção no 

montante de 03 (três) meses de detenção.Iniciará o cumprimento da pena 

no REGIME ABERTO, nos moldes do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código 

Penal.Vedada a substituição da pena, ante o teor do art. 44, I, do CP, e em 

consonância com a Súmula 588, do c. STJApós o trânsito em julgado, 

determino que lance o nome no ‘Rol dos Culpados’, proceda às 

comunicações de praxe e expeça-se guia de execução definitiva e então, 

arquive-se.P. R. I. C.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 232245 Nr: 2578-08.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ JESUS DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Analisando o feito verifico que o mesmo encontra-se parado há mais de 

100 (cem) dias, sem que tenha a secretaria efetivado o cumprimento da 

decisão anterior.

Assim, determino ao sr. gestor que cumpra com a decisão anterior no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 256777 Nr: 8844-74.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE JUNIOR SANTOS LOURENÇO, 

BRUNO DE ARRUDA SACRAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULY RAMIRO FERRARI 

DORADO - OAB:12563, RODOLFO CASSIO MARTINS CUNHA - 

OAB:27506/O

 PROCESSO N.º 8844-74.2019.811.0006 - Cód. 256777

Sala de Audiências da Terceira Vara Criminal de Cáceres/MT

DATA: 6.2.20 HORÁRIO: Inicio: 14h20min. Término: 14h40min.

JUIZ DE DIREITO: JOSÉ EDUARDO MARIANO

PROMOTOR DE JUSTIÇA: PAULO ALEXANDRE A. COLUCCI

DEFENSOR: ODONIAS FRANÇA DE OLIVEIRA

ADVOGADO DATIVO: RODOLFO CASSIO MARTINS CUNHA OAB/MT 

27.506

Denunciado: Alexandre Junior Santos Lourenço; Bruno de Arruda 

Sacramento.

 TERMO DE DELIBERAÇÃO

Aberta a audiência compareceu o Representante do Ministério Público, o 

acusado Bruno de Arruda Sacramento acompanhado do Nobre Defensor 

Público, bem como o denunciado Alexandre Junior Santos Lourenço 

acompanhado do Advogado Dativo Rodolfo Cassio Martins Cunha. Em 

seguida o MM. Juiz inquiriu a vítima Eliane da Silva Averal, e as 

testemunhas Odilson Dias de Magalhães e Claudimar de Lima Pinto, bem 

como foi procedido ao interrogatório dos réus, através de oitiva digital. O i. 

Representante do Ministério Público requereu a juntada de certidão 

circunstanciada dos acusados tendo em vista que os mesmos possuem 

executivo de pena anotado em seu nome, conforme folhas de 

antecedentes acostado às fls. 81/90. A defesa nada requer. PELO MM. 

JUIZ FOI PROFERIDO O SEGUINTE DESPACHO: Defiro o pleito ministerial, 

junte-se aos autos certidão circunstanciada dos réus. Declaro encerrada 

a instrução. Abro prazo de cinco dias consecutivos para que as partes 

manifestem-se em alegações finais através de memoriais. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se. Nada mais havendo, encerro o presente. 

Eu______Thayná M. Castrillon C. dos Santos (estagiária), o digitei e 

subscrevi.

JOSÉ EDUARDO MARIANO PAULO ALEXANDRE A. COLUCCI

 Juiz de Direito Promotor de Justiça

ODONIAS FRANÇA DE OLIVEIRA

Defensor Público

RODOLFO CASSIO MARTINS CUNHA

Advogado Dativo - OAB/MT 27.506

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212138 Nr: 961-47.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINAIR RABELO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MIGUEL CHAMI 

GATTASS - OAB:4060

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTA DATA IMPULSIONEI 

ESTES AUTOS A FIM DE INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) 

ACIMA CITADO(S) CONSTANTE NO POLO PASSIVO, DA EXPEDIÇÃO DE 

CARTA PRECATÓRIA A COMARCA DE COMODORO/MT, PARA 

INQUIRIÇÃO DA(S) TESTEMUNHA(S) TIAGO BELCHIOR RANGEL, NOS 

TERMOS DA PARTE FINAL DO ARTIGO 222 DO CPP, E O ITEM 7.3.6 DA 

C.N.G.C.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 215376 Nr: 3301-61.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERICK ROBERTO ANDRÉ RODRIGUES, 

AMANDA KESS AGUILHERA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTA DATA IMPULSIONEI 

ESTES AUTOS A FIM DE INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) 

ACIMA CITADO(S) CONSTANTE NO POLO PASSIVO, PARA QUE NO 

PRAZO LEGAL, APRESENTE ALEGAÇÕES FINAIS NOS AUTOS, EM 

RELAÇÃO AO(S) ACUSADO(S) ACIMA.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1000994-86.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE ERDMANN SAUERBIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JEVERSON JULIO ALVES (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: 1000994-86.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): SIMONE ERDMANN SAUERBIER REU: JEVERSON JULIO ALVES 

Vistos etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizada por MARIA 

CLARA SAUERBIER ALVES representada por sua genitora SIMONE 

ERDMANN SAUERBIER em face de JEFERSON JÚLIO ALVES, todos 

devidamente qualificados nos autos. Em postulado de id. 22050600, a 

parte exequente informa que o devedor efetuou o pagamento do débito 

ora exequendo, pugnando pela extinção do feito. Com vistas dos autos, o 

Ministério Público manifestou favorável a extinção. É o necessário relato. 

DECIDO. Da análise dos autos, verifico, a parte exequente informa que o 

devedor efetuou o pagamento do débito ora exequendo, via de 

consequência, a extinção e arquivamento do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil. Sem custas em face a 

gratuidade. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Às 

providências. Diamantino/MT, 22 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 99106 Nr: 1150-96.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindiorayne Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Rodrigues da Silva Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLYSSIA PEREIRA ALVARENGA - 

OAB:20704/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wiran da Silva - OAB:11.861

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO da requerente.Revogo a liminar 

deferida, às fls. 53/55.CONDENO a parte requerente ao pagamento dos 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, na 

forma do art. 85 e ss. do NCPC, contudo, suspensa exigibilidade nos 

moldes do art. 98, § 3° do NCPC.P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 139977 Nr: 4355-02.2016.811.0005

 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 Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erival Capistrano de Oliveira, Francisco 

Ferreira Mendes Júnior, Marcio Roberto Soares, Arlete Maria da S. 

Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedita Rosalina Pereira - 

OAB:3380-MT, Eduardo Capistrano de Oliveira - OAB:11569, Rodrigo 

A. Barroso Mattos - OAB:12.780, Sheila Gomes de Carvalho - 

OAB:20415-0/MT

 Vistos etc.

Ante as informações de fl. 342, o feito deve tramitar normalmente.

Ante o exposto, adote-se a Srª Gestora as providências necessárias para 

cumprimento integral das decisões já constantes nos autos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 398 Nr: 73-87.1994.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vasco Ribeiro Gonçalves de Medeiros, Humberto 

Nonato dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonildo Baccin, Sindicato dos Trab. Rurais de 

Lucas do Rio Verde, Aparício Valeriano de Siqueira, Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Diamantino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, Humberto Nonato dos Santos - OAB:3286-A/MT, 

Valdir Miquelin. - OAB:4.613/MT, Vasco Ribeiro Gonçalves de 

Medeiros - OAB:3.665-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA PERAL DA 

SILVA - OAB:13404, Lidiane Paula de Sousa - OAB:17437-B MT, 

Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente acerca dos petitórios e documentos de fls. 

1138/1155.

Sem prejuízo do exposto, dê cumprimento integral na decisão de fls. 

796/797, nos termos do art. 877 e ss, do CPC/2015, observando o 

meirinho o direito de eventuais arrendatários.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2262 Nr: 298-73.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Comércio - Massa 

Falida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antônio de Mello, Lhania Elvira de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Emilia Carlota Gonçalves Vilela - OAB:13206, Pedro 

Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O pedido de citação por edital deve ser indeferido.

Acerca da citação editalícia, devem ser observados os requisitos do art. 

256 do CPC de 2015 no tocante à comprovação da residência do réu ser 

em lugar incerto e não sabido.

NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY em 

comentário ao artigo supra, na obra: Código de Processo civil Comentado 

e Legislação Extravagante" 11ª edição, Revista dos Tribunais, p.502, 

elucidam que:

"Deve ser tentada a localização pessoal do réu por todas as formas. 

Somente depois de resultar infrutífera é que estará aberta a oportunidade 

para citação por edital."

A propósito, o STJ:

"CITAÇÃO EDITAL. CUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. 

AGRAVO IMPROVIDO. - Citação por edital. Cumprimento dos requisitos 

legais. Necessidade de esgotamento das alternativas possíveis à 

localização do requerido. Agravo regimental improvido." (AgRg na SE 3379 

/ US - REL. MIN. BARROS MONTEIRO - CE - CORTE ESPECIAL - PUB. 

05/05/2008).

Portanto, a citação por edital, por se tratar de medida de exceção, 

somente será determinada depois de esgotados todos os meios 

disponíveis à localização do réu, sendo que no caso dos autos, não houve 

o exaurimento dos meios necessários para que a parte demandada fosse 

localizada.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido para citar a parte executada via edital.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 3033 Nr: 277-97.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milenia Agro Ciências S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Osmar Emerick

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Hackmann 

Rodrigues - OAB:18660/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:17441, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Ante o exposto, REJEITO o pedido de prescrição intercorrente.Intime-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...................................................................................................
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...............................................................................

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 7047 Nr: 408-33.1999.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evangelista Lucas de Pinho-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cristina Costa de Almeida 

- OAB:Procuradora, Claudia Regina Souza Ramos - 

OAB:Procuradora, João Virgílio do Nascimento Sobrinho - OAB:MT 

3112, Maria Luiza Cunha Cavalcanti - Procuradora da Fazenda 

Pública - OAB:6847-mt, Ubiratã Nascentes Alves - OAB:0000-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Junior Sérgio Marim - 

OAB:OAB/MT 6.295

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte devedora no SERASA, nos 

termos do § 3º, art. 782 do CPC/2015.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 31700 Nr: 201-53.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.G. Soares Cunha-ME, Sebastiana das 

Graças Soares Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT, Saionara Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 Vistos etc.

Indefiro o pedido para que seja quebrado o sigilo fiscal da parte devedora 

com a finalidade de localização de bens para garantir a execução, via 

InfoJud.

Ora, somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a quebrar o 

sigilo fiscal e buscar, pelas declarações de renda, junto à Receita Federal, 

bens do devedor para garantir a execução, sob pena de contrariar o 

princípio da imparcialidade.

Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. REQUERIMENTO 

PARA PESQUISA DE BENS EXEQUÍVEIS VIA INFOJUD. INDEFERIMENTO. 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS. I - Para que se 

defira a consulta de dados fornecidos pelo sistema INFOJUD, é preciso 

que o exequente demonstre ter esgotado todos os demais meios de 

busca. II - Não cabe ao Poder Judiciário, em regra, diligenciar em favor da 

parte, sob pena de contrariar o princípio da imparcialidade.” (TJ/MG - 

Agravo de Instrumento-Cv 1.0056.12.029260-4/001, Relator: Des. Vicente 

de Oliveira Silva, 10ª Câmara Cível, J: 25/08/2015, P: 11/09/2015).

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 35709 Nr: 566-73.2008.811.0005

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus Alves Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Edenaldo Alves de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins - 

OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodolfo de Oliveira Martins - 

OAB:2297/MT

 Vistos etc.

Corrijo de ofício, erro material constante na sentença de fls. 194/196, onde 

se lê: "...ao herdeiro RAFAEL ALVES DE ALMEIDA, ...."; leia-se: " ...ao 

herdeiro RAFAEL ALVES DE LIMA, ....".

Sem prejuízo do exposto, adote-se a Srª Gestora as providências 

necessárias para retificação do Formal de Partilha de fl. 199.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93889 Nr: 1771-30.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edvino Herrmann

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gracielly Rosa Ormond - 

OAB:18163/O, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - OAB:16261, 

Wilker Christi Correa - OAB:16261-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Estado - OAB:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da parte demandada em relação a 

extinção do feito.Por outro lado, tratando-se de sentença ilíquida e 

devendo ser liquidada e não havendo contar na comarca, NOMEIO os 

peritos contador do Juízo, a Srª Josélia Snyder e o Sr. Klaus Snyder, 

podendo ser localizados na Av. Irmão Miguel Abib, nº 187, Bairro Jardim 

Eldorado, em Diamantino/MT, fone (65) 3336-2480 e (65) 99987-7390, 

independentemente de compromisso (NCPC, art. 466).Intime-se o perito 

judicial cumprir o determinado no § 2º do art. 465, NCPC, no prazo de 05 

(cinco) dias, intimando-se a parte demandada para depositar os 50% dos 

honorários (NCPC, art. 95), no prazo de 10 (dez) dias, a fim de os autos 

possam prosseguir.Em se tratando de justiça gratuita o perito receberá os 

honorários periciais (50% atinente a parte autora) no final da demanda 

pelo vencido. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do 

laudo.Aportando o laudo pericial, dê vistas as partes no prazo de 15 

(quinze) dias.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 113855 Nr: 245-23.2017.811.0005

 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: Município de Diamantino/MT, Prefeito Eduardo Capistrano 

de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindiorayne Pereira de Souza, Ademir 

Rodrigues da Silva Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLYSSIA PEREIRA 

ALVARENGA - OAB:20704/O, Wiran da Silva - OAB:11.861

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do opoente ajuizado pelo 

MUNÍCIPIO DE DIAMANTINO-MT, e, por conseguinte, CONFIRMO a liminar 

reintegratória de fls. 101/101verso, e determino a reintegração definitiva 

na posse do imóvel litigioso. Via de consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no art. 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil.Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, devidamente 

atualizado, na forma do art. 85, § 2°, do NCPC, contudo, condenação essa 

suspensa por força do artigo 98, § 3°, do NCPC.Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.PRIC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 124399 Nr: 574-98.2018.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Antônio de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Com.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Gomes Guimarães - 

OAB:8701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Pinheiro Basilio Silva - 

OAB:18882/MT, Bruno Oliveira Castro - OAB:9237/MT, Emilia Carlota 

Gonçalves Vilela - OAB:13206, Gabriela Benine Salicio - OAB:18.244, 

Luize Calvi Menegassi - OAB:13700

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos do devedor e 

determino o prosseguimento do processo executivo. CONDENO o 

embargante ao pagamento das despesas e honorários advocatícios, 
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arbitrados estes em 10% sobre o valor da causa, a ser devidamente 

atualizado, na forma do § 2º do art. 85 NCPC.Traslade-se cópia desta 

sentença ao feito executivo em apenso.Após as formalidades legais, 

arquive-se.Às providências.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 134029 Nr: 742-66.2019.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wélinton de Souza Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRA VORTMANN 

FABRIN - OAB:21.918-O/MT

 (...) DECISÃO: “Vistos, etc. Nomeio para o ato a Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso, para tanto, fixo em favor do órgão o valor 

referente a 2 URH, em consonância a Tabela de Honorários da OAB/MT, 

tabela XIX, 27.2, 27.3. No mais, ante o cumprimento da Carta Precatória, 

determino a devolução da missiva ao juízo deprecante com as nossas 

homenagens. Às providências.” (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 134269 Nr: 896-84.2019.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Felipe Ferreira de Souza Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANE COSTA 

ITACARAMBY - OAB:8755

 (...) DECISÃO: “Vistos, etc. Considerando a ausência injustificada da 

testemunha Germano Reiners Brito Almeida, oficie-se à Polícia Militar desta 

urbe, para que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a testemunha 

justifique sua ausência durante esta solenidade. No mais, redesigno a 

presente audiência para o dia 13 de julho de 2020, às 13h15min. 

Requisite-se. Às providências.” (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137573 Nr: 2421-04.2019.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Rita de Cassia Honorio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de advogado da denunciada, para 

apresentar resposta a acusação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141092 Nr: 4160-12.2019.811.0005

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Fernando da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SYNARA VIEIRA GUSMÃO - 

OAB:11175

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de advogada constituída do 

reeducando, para que fique ciente da R. Decisão de fls. 74/75, e se 

querendo, manisfestar o que é de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 19207 Nr: 2858-07.2003.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Rolim da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Chrislayne Aparecida 

Pereira de Figueiredo - OAB:13421/MT, Elizio Lemes de Figueiredo 

- OAB:8256/MT

 Código n. 19207

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando o pedido do advogado Elizio Lemes de Figueiredo acostado 

à fl. 552, entendo por bem redesignar a audiência anteriormente 

agendada, para o dia 03 de dezembro de 2020, às 17h30min.

Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 04 de fevereiro de 2020.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 97908 Nr: 555-97.2015.811.0005

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Carlos Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Código n. 97908

DESPACHO

 Vistos, etc.

Dê-se ciência ao advogado constituído acerca da sentença de fl. 87.

 Após, arquivem-se estes autos com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Diamantino/MT, 06 de fevereiro de 2020.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102996 Nr: 2954-02.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Guarnieri de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli Guarnieri de Lima 

Arantes - OAB:11.865

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de advogada do denunciado, a 

manifestar -se acerca da certidão negativa do Senhor Oficila de Justiça de 

fls. 145, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 118927 Nr: 2831-33.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Pinto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON MARCOS NUNES 

PEREIRA - OAB:15481

 Código n. 118927

DESPACHO

Vistos, etc.

 Chamo o feito à ordem, cancelo audiência designada à fl. 70 e determino a 

expedição de Carta Precatória à Comarca de Nobres/MT, a fim de que seja 

ofertada a proposta de suspensão condicional do processo ao acusado e 

para que proceda à fiscalização do cumprimento das condições impostas. 

Instrua-se com os documentos necessários e oferecimento de proposta 

de suspensão condicional do processo acostado às fls. 68/69.

 Cumpra-se.
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Diamantino/MT, 29 de janeiro de 2020.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 123916 Nr: 374-91.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enilson dos Santos Pereira, Reginaldo Costa da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Fernandes de Assis - 

OAB:OAB/MT 20231/O, GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - OAB:13599

 Código n. 123916

DESPACHO

Vistos, etc.

Consta alerta no Sistema Apolo apontando a existência de documentos 

pendentes de juntada.

 Assim, devolvo os autos à Secretaria Judicial para a juntada dos 

documentos pendentes.

Após, volte-me concluso para apreciação.

Às providências.

Diamantino/MT, 05 de fevereiro de 2020.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 127824 Nr: 1970-13.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amarildo Ferreira Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Carvalho de Santana 

- OAB:7066/MT

 (...) DECISÃO: “Vistos, etc. Homologo a desistência da oitiva da 

testemunha Thyerry Lincohn de A. Amorim. Declaro encerrada a instrução 

processual. Abra-se às partes prazo para apresentação das alegações 

finais nos termos do artigo 403, §3º, do Código de Processo Penal. Às 

providências”. (...)

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013315-44.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PORTAL MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE IVO DE RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8013315-44.2012.8.11.0005. REQUERENTE: PORTAL MATERIAIS PARA 

CONSTRUCOES LTDA - ME REQUERIDO: JOSE IVO DE RAMOS Vistos, etc. 

A parte exequente comparece aos autos informando que a parte 

executada lhe procurou alegando que sua conta bancária estaria 

bloqueada em razão do BacenJud realizado nestes autos – ID 13986589, e 

que diante da quitação da dívida e extinção do processo, não restam 

motivos para que a conta bancária do Executado permaneça bloqueada. 

Contudo, além de não haver qualquer comprovação do alegado, é certo 

que o Juízo realizou bloqueio apenas de valores que à época do ato 

existiam na conta da parte executada, os quais, inclusive, já foram 

liberados em favor da parte exequente. Desta forma, uma vez que não 

houve qualquer bloqueio de conta bancária, determino o retorno dos autos 

ARQUIVO, com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002664-28.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL CAMARGO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT10361-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI (REU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1002664-28.2019.8.11.0005. AUTOR(A): RAQUEL CAMARGO DA SILVA 

REU: MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI Vistos, etc. 1 - Dispenso a audiência 

de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1[1], aprovado no XIII 

Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. 2 - Cite(m)-se o(s) 

requerido(s), com as advertências legais, especialmente para 

apresentar(em) a documentação de que disponha(m) para esclarecimento 

da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 e, querendo, 

contestar, no prazo de 30 (trinta) dias. 3 - Apresentada contestação, 

intime-se a parte autora para, querendo, impugnar no prazo de 15 (quinze) 

dias. 4 - Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, data registrada 

no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz De Direito [1] Enunciado 1 – A 

critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa (APROVADO XIII 

ENCONTRO – CUIABÁ).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-21.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO ZATTAR NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO OAB - MT26505/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000179-21.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:EMILIO ZATTAR 

NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIO CESAR ESPIRITO SANTO 

POLO PASSIVO: ACE SEGURADORA S.A. e outros FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/03/2020 Hora: 08:45 , 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: 1000185-28.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA SANTANA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDES DE ASSIS OAB - MT20231/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000185-28.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:ROSALINA 

SANTANA DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEGO 

FERNANDES DE ASSIS 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: DIAMANTINO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/03/2020 Hora: 09:00 , no endereço: 

AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - 

MT - CEP: 78400-000 . CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020 (Assinado 
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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: 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)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000174-96.2020.8.11.0005. AUTOR: LEIZE DA SILVA COSTA REU: 

IONETE FERREIRA DOS SANTOS 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), bem como não 

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a 

probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir 

de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). Compulsando os autos, entendo ausentes os requisitos 

que ensejam a concessão da tutela de urgência perquirida, posto que os 

elementos de provas juntados aos autos são frágeis para deferir a medida 

pleiteada, havendo necessidade de se ouvir a ré acerca dos fatos. Posto 

isso, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. II. DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, devendo ser citada e intimada a reclamada para 

que compareça a audiência designada, sob pena de serem aplicados os 

efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de não haver acordo, 

apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte reclamante para 

que compareça na audiência, sua ausência implicará na extinção do 

processo sem resolução de mérito. Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-21.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO ZATTAR NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO OAB - MT26505/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000179-21.2020.8.11.0005. REQUERENTE: EMILIO ZATTAR NETO 

REQUERIDO: ACE SEGURADORA S.A., BANCO BRADESCO SA Vistos. I. 

Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A 

tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação 

prévia (§ 2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 

autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). No caso dos autos 

e após análise dos documentos anexados com a inicial, entendo presente 

os requisitos que ensejam a concessão da tutela de urgência perquirida, 

quais sejam, a probabilidade do direito alegado bem como o perigo de 

dano, senão vejamos: A probabilidade do direito está revelada através do 

fato da parte autora alegar que nunca teve negociação comercial com a 

seguradora requerida no valor de R$ 37,40, mas que está sofrendo 

descontos mensais em sua conta bancária no referido valor, há mais de 

06 (seis) meses. É de se mencionar que tem sido fato comum fraudes 

sobre benefícios previdenciários, o que não pode ser descartado no 

presente caso, uma vez que o autor informa categoricamente a 

inexistência de contratação junto a ré. O perigo da demora é evidente, 

pois, no caso, a parte requerente está a sofrer descontos supostamente 

indevidos em sua conta, o que compromete sua subsistência, sendo que a 

continuidade dos mesmos poderá resultar em maiores prejuízos ao 

requerente. Desta forma, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte 

requerente com fundamento no artigo 300 do CPC e, em consequência, 

determino: 1 - Seja notificada a primeira parte ré, BANCO BRADESCO S.A, 

para que proceda imediatamente o bloqueio dos débitos automáticos na 

conta corrente do autor, nº 3.084-8, agência nº 1586, denominados 

“CHUBB SEGUROS BRASIL S.A”, no valor de R$ 37,40, 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 – Seja notificada a requerida ACE SEGURADORA/CHUBB 

SEGUROS BRASIL S.A para que se abstenha de lançar novos descontos 

em questão na conta corrente do autor, nº 3.084-8, agência nº 1586, 

denominados “CHUBB SEGUROS BRASIL S.A”, 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. 3 - 

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. 4 - 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. 5 - 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. 6 - Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz De Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001122-72.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

REMALI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DA SILVA MOCHEUTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001122-72.2019.8.11.0005. EXEQUENTE: REMALI MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: RODRIGO DA SILVA MOCHEUTI 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da 
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Lei n. 9.099/95 Considerando que a parte reclamante desistiu da demanda, 

conforme pedido de id. 28887336, somente resta HOMOLOGAR tal 

pretensão, com fulcro no artigo 200, parágrafo único, do CPC, de modo 

que julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC c/c o artigo 51, "caput", da Lei n. 9.099/95, 

bem como do Enunciado 90 do FONAJE. P. I. Cumpra-se. Após o trânsito 

em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002082-28.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGES ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO OAB - MT26505/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1002082-28.2019.8.11.0005. REQUERENTE: SOLANGES ALVES DE 

SOUZA REQUERIDO: AMERICEL S/A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova 

produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. 

Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia processual, e 

com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido. Narra a parte autora, em síntese, que é cliente da 

parte requerida no tocante aos serviços de TV por assinatura (Claro TV) e 

serviço de telefonia móvel, n. (65) 9-9281-9489, e que para cada serviço 

recebe uma fatura específica, onde a assinatura da TV é no valor de R$ 

118,25, e do seu aparelho celular móvel no valor de R$ 58,79. Aduz que 

no mês de outubro de 2019, a parte ré cobrou em duplicidade os serviços 

de telefonia móvel, posto que em 03.10.2019 já havia pago o boleto dos 

serviços de telefonia, no valor de R$ 58,79, contudo, na fatura da “Claro 

TV” foi cobrado o valor de R$ 177,04, referente ao serviço de TV + o 

serviço de telefone, e que pagou referida fatura em 05.10.2019. Alega que 

procurou a ré para resolver a situação, e que embora tenha sido 

prometido o ressarcimento do valor pago a mais, nada foi resolvido, e que 

além do dano material experimentado, sofreu danos morais em 

decorrência da falha na prestação do serviço da requerida, de forma que 

pugna pela respectiva indenização. A ré, por sua vez, alega que em 

12/08/2019 a parte autora aderiu ao COMBO MULTI, de modo que houve a 

junção das faturas da CLARO TV e CLARO S.A, e que a partir da fatura 

de 05/10/2019 as mesmas passaram a ser enviadas em uma só. Assim, 

aduz que a fatura da CLARO S.A enviada separadamente em 05/10/2019 

deveria ser desconsiderada pela parte autora, que deveria realizar o 

pagamento somente da fatura CLARO TV, posto a junção dos dois 

serviços. Assim, admite que houve o pagamento em duplicidade do valor 

de R$ 58,79, bem como do valor de R$ 26,05, sustentando que ao ser 

constatado tal fato, a empresa requerida concedeu ao autor o crédito no 

valor de R$ 84,84, a ser descontado em suas próximas faturas ou 

reembolsado. Sustenta que o autor jamais procurou a ré para tratar do 

problema, e que o protocolo de n. 021190488853254, informado pelo 

autor, se trata de uma solicitação de informações junto a CLARO TV, 

porém, que a parte autora deveria procurar a CLARO S.A para resolver a 

questão, posto que apesar da junção das cobranças em uma fatura só 

para comodidade autor, a prestação do serviço permanece sendo distinta 

e realizada por empresas diferentes. Pugna pela improcedência da ação, e 

que no caso de condenação de restituição de valores, seja determinada 

na forma simples, ante a ausência de má-fé. Indefiro o pedido de inclusão 

no polo passivo da demanda, da empresa EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA (CLARO TV), pois em que pese a Claro S.A. e 

a Embratel TV SAT S/A (CLARO TV) sejam pessoas jurídicas distintas, 

elas integram o mesmo grupo econômico, por conseguinte, os 

consumidores não são obrigados a conhecer ou identificar as referidas 

empresas, corroborando a legitimidade da empresa ré, Claro S.A., para 

figurar no polo passivo da demanda. Passo a julgar o mérito. 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 ato ilícito, 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. De tudo o que ressai dos autos, 

verifica-se que resta comprovada a falha na prestação dos serviços pela 

parte ré, posto que a própria requerida admitiu que houve o pagamento em 

duplicidade do valor de R$ 58,79 e de R$ 26,05, em razão de duas faturas 

enviadas ao autor, para cobrança do mesmo serviço. Verifica-se que a 

requerida alega que após a parte autora aderir ao COMBO MULTI, o que 

não foi protestado pela parte autora em sua impugnação, houve a junção 

das faturas CLARO TV e CLARO S.A, e que a partir da fatura de 

05/10/2019, as mesmas passaram a ser enviadas em uma só, 

sustentando, assim, que a parte autora deveria ter desconsiderado a 

fatura enviada separadamente em 05/10/2019. Entretanto, o fato é que a 

requerida levou a parte autora em erro ao enviar 02 faturas para cobrança 

dos mesmos serviços, não podendo esperar que o cliente simplesmente 

ignore a fatura enviada por erro, notadamente porque muitos dos clientes 

que utilizam dos serviços da requerida são pessoas de pouca instrução, 

que muitas vezes só realizam a quitação de suas contas, sem ao menos 

realizar uma leitura ou procurar saber o que está pagando. Por outro lado, 

muito embora a parte ré tenha alegado que concedeu ao autor o crédito no 

valor de R$ 84,84, a ser descontado em suas próximas faturas ou a ser 

reembolsado, não demostrou que ao menos entrou em contato com a parte 

autora para informar acerca do crédito disponível em seu favor, não 

podendo presumir que o cliente tenha ciência acerca do crédito 

concedido. Desta forma, configurado o pagamento em dobro pela parte 

autora do valor de R$ 84,84, se mostra cabível e devida a restituição da 

referida quantia paga indevidamente, notadamente porque a ré confessou 

que tinha ciência da quantia paga a mais, entretanto, não comprovou que 

informou o autor acerca do crédito que disponibilizou a ele para devolução 

dos valores. Desta forma, a restituição deve ser nos moldes do art. 42, 

parágrafo único, do Código Consumerista, ou seja, na forma dobrada, vez 

que caracterizada a cobrança indevida prevista no referido dispositivo 

legal. Entretanto, com relação ao pleito de indenização por danos morais, 

tenho que muito embora a parte reclamada seja objetivamente responsável 

pela falha na prestação dos seus serviços, tenho que a situação narrada 

pelo autor não é capaz de configurar dano moral. Não se verifica ofensa a 

algum dos direitos da personalidade do autor, notadamente daqueles 

referentes à imagem, ao nome, à honra objetiva ou subjetiva, à integridade 

física e psicológica, bem como não se constata que o ato ofensivo foi 

suficiente para, de forma hipotética, adentrar a esfera jurídica do 

reclamante e causar-lhe sofrimento, desgosto, angústia. No caso em tela, 

não restou comprovado que o pagamento em dobro que fora realizado 

pelo autor, em razão de cobrança pelo mesmo serviço posta em duas 

faturas distintas, violou qualquer dos direitos da personalidade do autor. 

Portanto, tendo em vista que no presente caso a falha da ré na prestação 

de seu serviço carece de demonstração efetiva de constrangimento 

supostamente vivenciado ou de qualquer outra repercussão na esfera 

extrapatrimonial do autor, configura mera situação desagradável, 

corriqueira nas relações comerciais, estando fora da órbita do dano moral. 

Diante de todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, o que faço na forma do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: - CONDENAR a 

parte reclamada a restituir em dobro quantia de R$ 84,84, em favor da 

parte autora, que perfaz, portanto, o montante de R$ 169,68, com 

correção pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês, 

desde citação. Julgo improcedente o pedido de indenização por danos 

morais. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem custas e honorários 

advocatícios (art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. P.I.C. Diamantino, data registrada 

no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Fórum

Edital

PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE FISIOTERAPEUTA E 

PSICÓLOGO NA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT
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EDITAL DE RETIFICAÇÃO N. 002/2020-DF

O Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de 

Primavera do Leste ALEXANDRE DELICATO PAMPADO, no uso de suas 

atribuições legais e considerando o disposto no Provimento 16/2016/CM, 

de 27.07.2016, torna pública, para ciência dos interessados, que vem 

fazer retificação no que se refere ao disposto no item 9.1 do Edital n. 

001/2020-DF, onde se lê:

"9.1. O profissional credenciado será remunerado por abono variável, com 

teto máximo no valor de R$ 3.978,01, que equivale a oitenta por cento 

(80%) do subsídio do cargo efetivo de analista judiciário previsto na tabela 

1-A, tendo como base de cálculo a "hora técnica" que será o valor 

equivalente a oito décimos de pontos percentuais (0,8%) do valor do 

subsidio do cargo efetivo de Analista Judiciário previsto na tabela 1-A. 

Dessa forma, considerando o valor da hora técnica e o teto do abono 

variável, a prestação do serviço terá duração máxima de 100 horas 

mensais.

Leia-se:

"9.1. O profissional credenciado será remunerado por abono variável, 

conforme disposição do Provimento n. 16/2016-CM. A prestação do 

serviço terá duração máxima de 40 horas mensais."

E para que chegue ao conhecimento de todos, é que foi expedido o 

presente edital, que será publicado e afixado na forma da Lei. Dado e 

passado nesta cidade de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, aos 

05 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte. Eu 

___________(Andrey Cordeiro Manso Rezende Oliveira), Gestor 

Administrativo II, que digitei e subscrevi.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Primavera do Leste/MT

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1005644-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. J. S. P. (AUTOR)

A. R. S. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT16689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. P. (REU)

 

Intimar a parte autora ante a tenativa infrutífera em localizar o requerido no 

endereço informado.

Expediente

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124996 Nr: 7562-15.2013.811.0037

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UMBERTO JOÃO GUENO, PEDRO HERMES LOCATELLI, 

VALTEZAR DALLA CORTE, GUIMARÃES AGRICOLA LTDA, PÓLEN 

COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, GILMAR JESUS CUSTÓDIO, 

PRIMAVERA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, DU PONT DO 

BRASIL S/A, CARLOS GOMES DA SILVA, BASF S/A, FERNANDO CÉSAR 

DALMOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIRO GUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO LOPES DE SOUSA - 

OAB:3948/MT, ADRIANA REGINA PIETSCH SACOMORI LIMA 

MARANHÃO - OAB:MT/ 13.089-A, ANDREIA LEHNEN - OAB:10752, 

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 

21.051/B, ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - OAB:7669-O/MT, 

CARLOS GOMES DA SILVA - OAB:4957/MT, DARLEY DA SILVA 

CAMARGO - OAB:MT 6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - 

OAB:10.271/MT, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:OAB/MT 3.610, 

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - OAB:5367/O, JOÃO 

OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT, LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:MT/3504-A, Luis Carlos Conejo - OAB:MT 13056, MARILEI 

SCHUSTER - OAB:7721-B/MT, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 7074, RICARDO MARQUES DE ABREU - OAB:MT/11683, 

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:MT/3504-A, PRISCILA KATIA MIGUEL FAKINE - OAB:13706/MT

 Considerando a designação de audiência de conciliação para o dia 

23/04/2020, às 17 horas, INTIMO os credores abaixo discriminados, na 

pessoa de seus advogados para comparecerem ao ato designado:

 PEDRO HERMES LOCATELLI, na pessoa de seu advogado DR. LUIZ 

CARLOS CONEJO, OAB MT 13056;

GILMAR JESUS CUSTODIO, na pessoa de seu advogado DR. ADALBERTO 

LOPES DE SOUZA, OABMT 3948;

POLEN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, na pessoa do advogado 

DR. ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JÚNIOR, OAB MT 

21051-B;

 GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA, na pessoa de sua advogada DRA. 

ANDREIA LEHNEN, OAB MT 10.752-B;

 VALTEZAR DALLA CORTE, na pessoa de sua advogada DRA. SANDRA 

ROBERTA M. BRESCOVICI OABMT 7366

PRIMAVERA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, na pessoa de sua 

procuradora DRA. MARILEI SCHUSTER, OABMT 7721-B

FERNANDO CÉSAR DALMOLIN, na pessoa de seu advogado DR. DARLEY 

DA SILVA CAMARGO, OABMT 6526-B

 BASF S/A, na pessoa de seu advogado DR. EVALDO REZENDE 

FERNANDES, OABMT 3610;

 DUPONT DO BRASIL S/A, na pessoa de seus advogados DR. PEDRO 

EVANGELISTA DE ÁVILA, OABMT 1823-B, DR. JAMES LEONARDO 

PARENTE DE ÁVILA OABMT 5367 e DR VINICIUS BARNES, OABRS 5624 e 

DR. CARLOS GOMES, OABMT 4957 atuando em causa própria.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000057-09.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RUDINEI FERNANDO FREO (REQUERIDO)

 

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 da decisão 

do Id 27835805.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000240-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLEI ALVES BORGES (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))

 

Processo nº 1000240-82.2017.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (Dpvat) Requerente: Cirlei Alves Borges Requerido: Porto 

Seguro Cia de Seguros Vistos em correição. Tendo em vista que o Boletim 

de Ocorrência não é contemporâneo à data do acidente, designo 

audiência de instrução para a data de 29 de novembro de 2017, às 

14h00min, cujo objeto incidirá sobre a efetiva ocorrência do sinistro, 

conforme narrativa inicial. Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para 

que as partes apresentem o rol de testemunhas (CPC, art.357, §4º c/c 

art.450). Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por 

ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art.455). Intimem-se as partes, 

por intermédio dos respectivos causídicos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 18 de setembro de 2017. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1000448-61.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. G. (AUTOR)

D. R. G. (AUTOR)

I. C. M. G. (AUTOR)

T. A. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1000448-61.2020.8.11.0037 (PJe) Ação de Recuperação Judicial 

Requerentes: Tarcirio Antônio Gebert e Outros (Grupo Gebert) Vistos etc. 

Intime-se a parte autora para manifestar-se sobre a incompetência 

absoluta do juízo, nos moldes do artigo 10 do Código de Processo Civil, em 

24 (vinte e quatro) horas. Em seguida, imediata conclusão. Cumpra-se com 

urgência. Primavera do Leste (MT), 07 de fevereiro de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000728-03.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO WETEL CHAPEACAO E PINTURA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON CESAR ERTEL OAB - 828.012.829-87 (REPRESENTANTE)

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CULTIVAGRO PRESTACAO DE SERVICOS AGRICOLAS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA APARECIDA LOURENCETTE OAB - 035.889.061-69 

(REPRESENTANTE)

WESLEY RODRIGUES MACEDO OAB - 989.323.731-91 (REPRESENTANTE)

 

INTIMO o exequente para comprovar o pgamento da diligência para 

expedição dos mandados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005714-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVARISTO VIEIRA DA CUNHA (REU)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO PJe nº 1005714-97.2018.8.11.0037 

Ação de Indenização por Danos Moral Requerente: José Luiz da Silva 

Requerido: Evaristo Vieira da Cunha Vistos etc. Mantenho a decisão de 

indeferimento da tutela de urgência por seus lídimos fundamentos. Defiro a 

prova documental postulada pela parte requerida (Id.17452978 – pág.7). 

Intimem-se as partes para manifestarem eventual interesse na produção 

de prova oral, em 15 (quinze) dias. Expirado o prazo, imediata conclusão. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 12 de dezembro de 2019. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000196-63.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GARCIA NOGUEIRA OAB - MT0017244A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO LADISLAU LOPES (REQUERIDO)

DEVAIR JOSE MENDES FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000196-63.2017.8.11.0037 REQUERENTE: JOAQUIM OLIVEIRA SILVA 

REQUERIDO: RICARDO LADISLAU LOPES, DEVAIR JOSÉ MENDES FILHO 

Vistos etc. Nos termos do artigo 308 do Código de Processo Civil, 

efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo 

autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos 

mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não 

dependendo do adiantamento de novas custas processuais, cessando a 

eficácia da tutela concedida em caráter antecedente se o autor não 

deduzir o pedido principal no prazo legal (CPC, art.309, I). Destarte, em 

cumprimento ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte autora para manifestar-se sobre a cessação da eficácia 

da tutela cautelar concedida e suas consequências jurídicas, em 10 (dez) 

dias. Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 28 de setembro de 2017. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007460-63.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON JONY DE SOUSA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA NEVES DE CARVALHO PERRI OAB - MT9843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA FIN RAMOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ELIZABETE DA ROSA CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

zona 03 DESPACHO Processo: 1007460-63.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: ELSON JONY DE SOUSA FERNANDES REQUERIDO: 

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-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1000448-61.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. G. (AUTOR)

D. R. G. (AUTOR)

I. C. M. G. (AUTOR)

T. A. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. (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 C I S Ã O  P r o c e s s o  n º 

1000448-61.2020.8.11.0037 (PJe) Ação de Recuperação Judicial 

Requerentes: Tarcirio Antônio Gebert e Outros (Grupo Gebert) Vistos etc. 

Trata-se de ação de recuperação judicial proposta por Tarcirio Antônio 

Gebert, JUCEMAT nº 5110225747-9; Izair Celi Milanesi Gebert, JUCEMAT 

nº 5110225746-1; Diego Rafael Gebert, JUCEMAT nº 5110225745-2 e 

Daiane Rocheli Gebert, JUCEMAT nº 5110225748-7, autodenominado 

“Grupo Gebert”, todos regularmente qualificados nos autos em epígrafe. 

Determinou-se a realização de avaliação preliminar para constatação da 

situação fática e documental do pedido, a fim de subsidiar a análise sobre 

o eventual deferimento do processamento da recuperação judicial 

(Num.28589146). Durante o procedimento de constatação, noticiando a 

ocorrência de arresto de grãos em unidade rural, sobre o montante de 

1.438.260kg (um milhão quatrocentos e trinta e oito mil, duzentos e 

sessenta quilos) de milho, a parte autora protestou incidentalmente pelo 

deferimento de tutela provisória, nos termos do artigo 299 c/c 300, ambos 

do Código de Processo Civil, a fim de cessar o ato de constrição 

(Num.28923450). Deliberou-se pela intimação da empresa nomeada para 

elucidação quanto ao local do principal estabelecimento dos devedores 

(Num.28943182). Aportou nos autos manifestação preliminar da empresa 

nomeada para realização da constatação prévia, registrando ter 
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identificado que a concentração das atividades de produção do grupo se 

verifica na Comarca de Poxoréu (MT), muito embora esteja 

geograficamente próxima da Comarca de Primavera do Leste (MT). Tendo 

em vista a informação, foi determinada a intimação da parte autora, por 

intermédio de seu mandatário legal, para manifestar-se sobre a 

competência absoluta do juízo recuperacional (Lei nº 11.101/05, art.3º), 

nos moldes do artigo 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas. Os empresários apresentaram manifestação, 

sustentando que concentram as atividades na Comarca de Primavera do 

Leste (MT). Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É 

o relatório. Fundamento. Decido. Há óbice intransponível ao 

prosseguimento do feito nesta unidade jurisdicional, consistente na 

incompetência absoluta do juízo. Com efeito, conforme disposto no artigo 

3º da Lei nº 11.101/05, é competente para homologar o plano de 

recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a 

falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial 

de empresa que tenha sede fora do Brasil. Como é cediço, em matéria 

recuperacional ou falimentar, o juízo competente não é o determinado pelo 

domicílio civil ou estatutário, mas pela localização do domicílio real, onde se 

situa o principal estabelecimento. Nessa linha de intelecção, como bem 

ressaltado na doutrina de Fábio Coelho Ulhoa, “por principal 

estabelecimento entende-se não a sede estatutária ou contratual da 

sociedade empresária devedora, a que vem mencionada no respectivo ato 

constitutivo, nem o estabelecimento maior física ou administrativamente 

falando. Principal estabelecimento, para fins de definição de competência 

para o direito falimentar, é aquele em que se encontra concentrado o maior 

volume de negócios da empresa; é o mais importante do ponto de vista 

econômico.”[1] No âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, a qualificação de principal estabelecimento, referido no art.3º da 

Lei nº 11.101/05, revela uma situação fática vinculada à apuração do local 

onde exercidas as atividades mais importantes da empresa, não se 

confundindo, necessariamente, com o endereço da sede, formalmente 

constante do estatuto social.[2] Ei-la: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL AJUIZADO NO DISTRITO 

FEDERAL. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O RIO DE JANEIRO - RJ. 

PRINCIPAL ESTABELECIMENTO. ARTS. 3º E 6º, § 8º, DA LEI N. 

11.101/2005. VIOLAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INDISPONIBILIDADE DE 

BENS E INATIVIDADE DA EMPRESA. POSTERIOR MODIFICAÇÃO DA SEDE 

NO CONTRATO SOCIAL. QUADRO FÁTICO IMUTÁVEL NA INSTÂNCIA 

ESPECIAL. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. 1. O quadro 

fático-probatório descrito no acórdão recorrido não pode ser modificado 

em recurso especial, esbarrando na vedação contida no Enunciado n. 7 

da Súmula do STJ. Em tal circunstância, não produzem efeito algum neste 

julgamento as alegações recursais a respeito da suposta atividade 

econômica exercida nesta Capital e da eventual ausência de citação nos 

autos do pedido de falência referido pela recorrente, aspectos que nem 

mesmo foram enfrentados pelo Tribunal de origem. 2. A qualificação de 

principal estabelecimento, referido no art. 3º da Lei n. 11.101/2005, revela 

uma situação fática vinculada à apuração do local onde exercidas as 

atividades mais importantes da empresa, não se confundindo, 

necessariamente, com o endereço da sede, formalmente constante do 

estatuto social e objeto de alteração no presente caso. 3. Tornados os 

bens indisponíveis e encerradas as atividades da empresa cuja 

recuperação é postulada, firma-se como competente o juízo do último local 

em que se situava o principal estabelecimento, de forma a proteger o 

direito dos credores e a tornar menos complexa a atividade do Poder 

Judiciário, orientação que se concilia com o espírito da norma legal. 4. 

Concretamente, conforme apurado nas instâncias ordinárias, o principal 

estabelecimento da recorrente, antes da inatividade, localizava-se no Rio 

de Janeiro - RJ, onde foram propostas inúmeras ações na Justiça comum 

e na Justiça Federal, entre elas até mesmo um pedido de falência, 

segundo a recorrente, em 2004, razão pela qual a prevenção do referido 

foro permanece intacta. 5. Recurso especial improvido. (REsp 

1006093/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 20/05/2014, DJe 16/10/2014) É possível verificar da 

manifestação preliminar realizada pela empresa nomeada para a 

constatação prévia que a maior concentração das atividades do grupo de 

produtores rurais situa-se na Fazenda Buriti, localizada no Município de 

Poxoréu (MT). A constatação da realidade fática revela a incompetência 

absoluta deste juízo, visto que a ação foi proposta sem observância das 

regras de competência definidas na legislação de regência. A 

competência é um pressuposto processual, ou seja, um requisito de 

validade do processo e dos seus atos, no sentido de que o juiz 

desprovido de competência não pode realizar atividade alguma e deve, 

apenas, declarar a própria incompetência (LIEBMAN, Enrico Tullio. Manuale 

di diritto processuale civile. 4. Edizione. Milano, Giuffré, 1980. V. I.p.48). 

Destarte, declino da competência e determino a remessa dos autos ao 

Juízo da Comarca de Poxoréu (MT), absolutamente competente para 

processar e julgar o feito. Procedam-se às baixas e anotações 

pertinentes, com urgência, tendo em vista a pendência de apreciação do 

pedido de tutela provisória. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 07 de 

fevereiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito [1] COELHO. 

Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de falência e de recuperação de empresa, 

8ª ed., 2011, Saraiva, p.183. [2] Resp nº 1.006.093-DF, rel. Min. Antônio 

Carlos Ferreira, J.20.05.2014.

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1004080-03.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DANIEL ALVES CIRILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PEDROSA NETO OAB - MT13763/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JULIETA ZASSO (REQUERIDO)

VICTORIA CAROLINA ZASSO (REQUERIDO)

D. L. Z. (REQUERIDO)

ELZA FERNANDES BARBOSA (REQUERIDO)

ANTONIO ROGERIO ZASSO FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS CONEJO OAB - MT13056/O (ADVOGADO(A))

 

010 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1004080-03.2017.8.11.0037 - PJE Notificação Judicial Requerente: Manoel 

Daniel Alves Cirilo Vistos etc. Intime-se a parte autora para manifestar-se 

quanto à impugnação à assistência judiciária, em 15 (quinze) dias, bem 

como quanto a inadequação da via eleita, consistente no requerimento de 

obrigação de não fazer, consistente na “notificação da senhora Elza 

Fernandes Barbosa, oficiala do Cartório de Registro de Imóveis 1º Ofício 

de Primavera do Leste/MT, com endereço na Av. Cuiabá, nº 550, salas 05, 

06 e 07 (térreo), CEP 78850-000, na cidade de Primavera do Leste/MT, 

para que se abstenha de registrar a Escritura Pública de Doação lavrada 

às fls. 048 e 049, Livro nº 51-E, do Segundo Ofício Notarial de Primavera 

do Leste/MT, à margem da matrícula nº 2.006, Livro nº 2 – K, daquela 

serventia”. Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera 

do Leste (MT), 07 de fevereiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60612 Nr: 426-06.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: 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, Luiz Carlos Rezende - OAB:8987B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL ANTUNES MACEDO - 

OAB:15.674

 Tendo em vista a determinação contida no termo de audiência de f. 145, 

bem como dado as informações dos avisos de recebimento de f. 143/144, 

intimo a parte requerente para informar os endereços atualizados da parte 

autora e das partes requeridas a fim de cumprir a determinação de 

intimação pessoal das partes para a oralidade designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119891 Nr: 2343-21.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UPL DO BRASIL - COM. IMP.EXP.DE INSUMOS 
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AGROPECUARIOS S/A, J. ERCÍLIO DE OLIVEIRA ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MASSANORE BANDO, JANAINA 

ROSSAROLLA BANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB 

MT 9.977A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA ROSSAROLLA 

BANDO - OAB:12951/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte exequente 

para comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

Avaliação e demais atos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31939 Nr: 178-79.2005.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lozar Reutov

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL LACERDA BALAZEIRO - 

OAB:200717/SP, RICARDO DAMASCENO COSTA - OAB:192306/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:16970/MT, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - OAB:8798, 

STEPHANIA IBIPIANO RIBEIRO MORAIS - OAB:MT-13.618

 Certifico que em atenção ao pleito contido no petitório de f. 158, 

verifica-se que a certidão para fins de registro de penhora foi retirada 

para registro no cartório competente em 07/04/2011, por um causídico com 

a OAB/SP n. 155642. Ademais, a parte requerente não comprovou nos 

autos a efetivação do registro após a retirada do documento hábil.Assim, 

intimo a parte requerente para comprovar nos autos a efetivação do 

registro. Prazo 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135999 Nr: 7559-26.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACILDO PEREIRA DE CARVALHO, MARIA ELIANA 

GUILHERMETTI, VICENTE CAPUN NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁBIO RICARDO PAWLINA DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:16970/MT, IRACILDO PEREIRA DE CARVALHO - OAB:7681/MT, 

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - OAB:8798, PATRICIA DO 

VALE OLIVO CAPUN - OAB:RS 76.256-B, STEPHANIA IBIPIANO 

RIBEIRO MORAIS - OAB:MT-13.618, VICENTE CAPUN NETO - OAB:SC 

35.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 Intimo a parte EXEQUENTE para comparecer em cartório e retirar a 

certidão de registro de penhora, mediante o pagamento da guia 

concernente a certidão de tramitação sem busca e em seguida comprovar 

o registro da penhora no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 177606 Nr: 9382-64.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL SOLOTKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:MT 12.903, RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 Processo nº 9382-64.2016.811.0037 (Código 177606)

Ação Sumária de Cobrança de Seguro DPVAT

Requerente: Abel Solotke

Requerida: Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT S/A

Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Seguradora Líder dos 

Consórcios de Seguro DPVAT S/A em face da sentença prolatada nos 

autos (fls.82/83).

A pretensão recursal fundamenta-se na contradição, especificamente 

quanto ao valor da condenação dos honorários de sucumbência no 

importe de R$2.000,00 (dois mil reais), valor superior ao limite previsto no 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, valor o qual a embargante 

entende ser exorbitante.

 Regularmente intimada, a parte requerida sustentou ausência de 

contradição e mera discordância do posicionamento judicial, bem como 

pontuou que os embargos opostos são meramente protelatórios, devendo 

incidir aplicação da multa prevista no artigo §2º, do artigo 1.026, do Código 

de Processo Civil.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

Inexiste qualquer contradição no provimento judicial em análise, eis que o 

arbitramento judicial dos honorários sucumbenciais foi estabelecido em 

conformidade com a procedência integral do pedido de mérito.

Logo, não merece acolhimento o pedido de redução dos honorários 

sucumbenciais arbitrados, uma vez que não há contradição.

 Há, a toda evidência, discordância com o posicionamento adotado na 

sentença. Assim, a reforma deve ser buscada mediante a interposição do 

recurso adequado, sendo absolutamente impertinente a pretensão 

articulada por meio de embargos declaratórios, os quais não se prestam à 

reanálise das questões já decididas.

Isso posto, rejeito os embargos de declaração opostos.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 05 de fevereiro de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8222 Nr: 93-11.1996.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU ZANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681, DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:MT/4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ VOLMAR GOMES DE 

CASTRO - OAB:25750/RS, NEY GOMES DE CASTRO - OAB:22381

 Certifico para os devidos fins que, apesar da parte devedora ter sido 

devidamente intimada via edital, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar 

o recolhimento das custas e taxas processuais, esta deixou transcorrer in 

albis o prazo concedido.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40886 Nr: 3382-97.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR NILSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA GALBIER TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS GRASEL ROSMAN - 

OAB:8265-A, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7.366/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRÉ LUIZ 

FERREIRA RICARDO, para devolução dos autos nº 

3382-97.2006.811.0037, Protocolo 40886, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64646 Nr: 4493-14.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDIMAR ZELENSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILNETE APARECIDA MOREIRA TOBIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO GONÇALVES - 

OAB:7831/MT, PAULO DE MORAIS ALMEIDA JR. - OAB:8.680-E
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRÉ LUIZ 

FERREIRA RICARDO, para devolução dos autos nº 

4493-14.2009.811.0037, Protocolo 64646, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71943 Nr: 4258-13.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE 

FILHO, JOSÉ AUGUSTO ASTUTT TANNURE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUÍS ZANON - OAB:RS 

14.705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B, MÁRIO CREMA 

- OAB:MT 3873

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRÉ LUIZ 

FERREIRA RICARDO, para devolução dos autos nº 

4258-13.2010.811.0037, Protocolo 71943, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72103 Nr: 4418-38.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINON DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCERRADO PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, FRANCISCO FLAVIO TERRA NETO, MARCOS 

ORTEGA TERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - 

OAB:15321/MT, JANAÍNA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - OAB:MT 

9373, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB MT 9.977A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDERSON SANTOS NEVES - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 

12.900

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULA VANESSA 

DAMAREN SANTOS, para devolução dos autos nº 

4418-38.2010.811.0037, Protocolo 72103, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102415 Nr: 1813-85.2011.811.0037

 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: EMÍLIO DIVINO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISIO JACINTO GEBERT, ALERIA KESSLER 

GEBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO MAIA DE AGUIAR - 

OAB:4894/PI, JOICYLENE RUFINA SILVA GUIMARÃES - OAB:MT 

15.873/B, OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - OAB:MT 14073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAILOR HENRIQUE 

SOUZA, para devolução dos autos nº 1813-85.2011.811.0037, Protocolo 

102415, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113247 Nr: 3604-55.2012.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBRANN TRANSPORTES LTDA, JEAN 

CARLOS LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LORENA PEREIRA 

LIMA, para devolução dos autos nº 3604-55.2012.811.0037, Protocolo 

113247, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117187 Nr: 7860-41.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO E TRANSPORTES IRMÃOS PINHEIRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, Andresa Martignago de Souza - 

OAB:13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:10990/ES, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:5699

 Certifico para os devidos fins que, apesar da parte devedora ter sido 

devidamente intimada via edital, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar 

o recolhimento das custas e taxas processuais, esta deixou transcorrer in 

albis o prazo concedido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39100 Nr: 1521-76.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIA REOLON COSTA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando augusto de 

Figueiredo - OAB:7627-a, MILENA PIRÁGINE - OAB:OAB/MT 17.210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ BONFIM - 

OAB:14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, ELISABETE FIGUEIREDO - 

OAB:13905/B

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo 

legal.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002097-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARNO GUNSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MANOEL JUNIOR OAB - MT3284/B (ADVOGADO(A))

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-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 : 

1002097-32.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ARNO GUNSCH REQUERIDO: 

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. Vistos. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO oferecidos por ÁGUAS DE PRIMAVERA S.A., alegando, em 

síntese, omissão na decisão de ID nº 22233824, vez que não analisou a 

inversão do ônus da prova e não fixou os pontos controvertidos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Inicialmente, verifico que os embargos 
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foram interpostos tempestivamente (ID nº 24221183) e na forma legal, de 

modo que devem ser conhecidos. Compulsando os autos, verifico que 

razão assiste ao embargante, visto que foi omissa a decisão objurgada ao 

não fixar os pontos controvertidos da lide e ao não analisar o pedido de 

inversão do ônus da prova. Ante o exposto, presentes os requisitos 

previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES PROVIMENTO, para sanar a 

omissão na decisão de ID nº 22233824, fazendo constar: “Fixo como 

pontos controvertidos: · Se o requerente foi ou não notificado da inclusão 

de seu nome nos órgão de proteção ao crédito; · Se houve a tentativa, por 

parte do requerente, em alterar a titularidade de unidade consumidora; · Se 

a requerida praticou conduta ilícita que gerou danos ao requerente. “ Com 

relação ao pedido de inversão do ônus da prova, o artigo 6º, VIII, da Lei nº 

8.078/90, estabelece a facilitação da defesa de dos direitos do 

consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando ele foi hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência. No caso dos autos, os fatos apresentados permitem a 

caracterização de uma relação consumerista entre as partes, de modo 

que o presente feito deve ser regido pelos ditames do Código de Defesa 

do Consumidor. Ademais, resta comprovada a vulnerabilidade técnica do 

requerente em relação ao requerido. Contudo, verifico que o requerente 

alega que dirigiu-se a filial da requerida, juntamente com os documentos 

necessários para comprovar a alienação do imóvel, na tentativa de alterar 

a titularidade da unidade consumidora, sem contudo lograr êxito. Quanto a 

este fato, o deferimento da inversão do ônus da prova implicaria no 

encargo da parte autora em produzir prova de fato negativo, hipótese esta 

refutada pela jurisprudência. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. PROVA NEGATIVA. INVERSÃO 

DO ÔNUS. INDEVIDO. PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO 

DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA. 1. A relação jurídica regida pelo Código 

de Defesa do Consumidor não impõe o deferimento automático da inversão 

do ônus da prova. 2. O art. 6º, VIII, do CDC estipula como requisito para o 

deferimento da inversão do ônus probatório a verossimilhança da 

alegação ou a hipossuficiência do consumidor, segundo as regras 

ordinárias de experiências. Cabe, portanto, ao juiz, destinatário da norma, 

inverter ou não, segundo as peculiaridades de cada caso. 3. Não é 

razoável exigir da parte contrária a prova de fato negativo por ser 

excessivamente difícil de ser produzida ou até mesmo impossível, sendo 

considerada pela doutrina como prova diabólica. 4. Não há que se falar em 

hipossuficiência probatória, tampouco consequente inversão integral do 

ônus da prova, quando possível à parte autora, por seus próprios meios, 

produzir as provas mínimas aptas à demonstração do direito pleiteado. 5. 

Recurso conhecido e improvido. (TJ-DF 07022485920198070001 DF 

0702248-59.2019.8.07.0001, Relator: ANA CANTARINO, Data de 

Julgamento: 27/11/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 17/12/2019.) Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido a 

inversão do ônus da prova em favor da parte autora, exceto no que se 

refere ao ônus de comprovar a tentativa, por parte do autor, em alterar a 

titularidade da unidade consumidora. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia, 18/03/2020, ÀS 16h. Saem os presentes intimados, 

inclusive a testemunha presente. 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: 1007347-12.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO BARROS POLIZELLI (EXECUTADO)

F. BARROS POLIZELLI EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

que seja intimada a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado, emitindo guia para localidade a ser cumprido o 

mandado. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005034-78.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO LEANDRO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

que sejam intimadas as partes para indicar as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102265 Nr: 1666-59.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMÍLIO DIVINO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ PAULO DOS REIS, SIRLEI PEREIRA 

DOS REIS, ANTONIO PAULO DOS REIS, SEBASTIANA SOUZA DOS REIS, 

ADRIANO PAULO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO MAIA DE AGUIAR - 

OAB:4894/PI, JOYCILENE RUFINA SILVA GUIMARÃES - OAB:15573-A, 

OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - OAB:MT 14073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO PAULO DOS REIS, Cpf: 

25895915949, Rg: 3.102.704-7, brasileiro(a), atualmente em local incerto e 

não sabido SEBASTIANA SOUZA DOS REIS, Cpf: 84151870172, Rg: 

2.026.706, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

ADRIANO PAULO DOS REIS, Cpf: 82808759134, Rg: 6.793.919-0, 

brasileiro(a), separado(a) judicialmente. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo 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: Trata-se de Ação de Execução para Entrega de Coisa 

Incertadeflagrada por Emílio Divino Rodrigues em desfavor de AndréPaulo 

dos Reis, Sirlei Pereira dos Reis, Antônio Paulo dos Reis,Sebastiana Souza 

dos Reis, Adriano Paulo dos Reis, embasada emtítulo Executivo 

Extrajudicial – Confissão de Dívidas com Garantia Hipotecária, por meio da 

qual o exequente tornou-se credor dos executados da quantia de 2.700 

sacas de soja a serem pagas em 3 parcelas de 900 sacas de soja cada, 

sendo a última parcela,com vencimento em 30/03/2008 objeto da presente 

execução.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 107.713,10 - Valor 

Atualizado: R$ 107.713,10 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Processo nº 1666-59.2011.811.0037 (Código 

102265)Vistos em correição.Defiro o requerimento retro e, com 

fundamento no artigo 809 do Código de Processo Civil, determino a 

conversão da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta em Ação 

de Execução por Quantia Certa. Nesse sentido: EXECUÇÃO PARA 

ENTREGA DE COISA INCERTA – CONVERSÃO - EXECUÇÃO POR 

QUANTIA CERTA – POSSIBILIDADE – CÁLCULO UNILATERAL – 

HOMOLOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA A AMPLA DEFESA E 
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AO CONTRADITÓRIO – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. O objetivo 

específico da execução para entrega da coisa é a obtenção do bem que 

se encontra no patrimônio do devedor. Caso não mais seja encontrado ou 

em razão do longo decurso do tempo, torna-se autorizada a sua 

conversão em execução por quantia certa, na linha do art. 809 do CPC/15. 

Não pode ser homologado de plano o cálculo unilateral apresentado pelo 

exequente, devendo respeitar os princípios constitucionais insertos no art. 

5º, LV, da CF/88. (TJMT - AI 67964/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/09/2016, Publicado no DJE 21/09/2016).Efetuem-se as anotações 

necessárias, inclusive no Distribuidor, e retifiquem-se a autuação e 

registros cartorários.Citem-se os executados para pagarem a dívida no 

valor de R$107.713,08 (cento e sete mil setecentos e treze reais e oito 

centavos). Frise-se que os valores correspondentes às custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, já estão fixados 

no valor acima conforme cálculo de fl. 100, no prazo de 03 (três) dias, a 

contar da citação.Do mandado ou carta de citação deverá constar, 

também, a ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo 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 pelo exequente, salvo se outros forem indicados 

pelos executados e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a 

constrição proposta lhes 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 

depositários, se não houver oposição do exequente. 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 Código de Processo Civil). 

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 (artigo 915 

do Código de Processo Civil). 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 (artigo 916, do Código de Processo Civil). 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.A cópia desta decisão vale como certidão 

para fins do artigo 828 do Código de Processo Civil, desde que com selo 

de autenticidade.Defiro, desde já, eventual pedido de oferecimento de 

meios ao Sr. Oficial para cumprimento do mandado de citação.Decorrido o 

prazo, caso não seja pago o débito, concluso para análise dos demais 

pedidos.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.Primavera do Leste/MT, 11 de dezembro de 2019.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) 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, Katiúscia Sandra Ramos 

Silva, digitei.

Primavera do Leste, 05 de fevereiro de 2020

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 67270 Nr: 6976-17.2009.811.0037

 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: ÍTALO PAULO BORGHETTI, ALEIDES TEREZINHA 

FERIGOLLO BORGHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO ASSIS DO AMARAL, ONOFRE DAL 

PIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAUL NUNES - 

OAB:MT/12211-B, JOSÉ SOARES - OAB:16.532, ORLANDO DE LIMA 

BORBA - OAB:RS/34792

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR a abstenção da 

prática de quaisquer atos judiciais materiais, definitivos ou provisórios, 

tendentes a localização, fixação da linhas demarcandas, avaliação e 

alienação sobre a área do imóvel descrito na matrícula 1.717 do CRI desta 

Comarca.Condeno as partes embargadas ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios em favor das partes embargantes, que fixo em 

10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil.Traslade-se cópia desta sentença aos 

autos em apenso.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2.020.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69173 Nr: 1481-55.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anany Fefelov

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:MT 13058, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-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 

advogado da parte requerida para, querendo, manifestar-se sobre a 

manifestação do perito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69254 Nr: 1562-04.2010.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALÍRIO BRIANEZI, PERCI TOMAZI DALLA NORA, 

DANIEL BRIANEZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, 

WOLCER FREITAS MAIA - OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:OAB/MT 10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627-A/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 

19.081-A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:MT 13605-A, SÉRVIO 

TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

executada para se manifestar quanto aos documentos de fls. 555/558, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72004 Nr: 4319-68.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: MILTON MARTINELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11340-A

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 72944 Nr: 5266-25.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO GUIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ LEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:8104A

 Processo nº 5266-25.2010.811.0037 (Código 72944)

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 402. Expeça-se ofício ao DETRAN para proceder a 

transferência de propriedade ao Sr. Eduardo Guidi do veículo TRAC/C 

TRATOR IMP/IVECO FIAT E 450 E37T, CHASSI 8ATM2APH01043274, 

RENAVAM 00744891256, ANO/MODELO 2000/2001, COR BRANCA e 

PLACA JZV4420.

Sem prejuízo, defiro o pedido de penhora on-line de ativos financeiros da 

parte executada, cujo valor da dívida perfaz o montante atualizado de 

R$78.519,39 (setenta e oito mil quinhentos e dezenove reais e trinta e 

nove 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, 24 de janeiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120989 Nr: 3483-90.2013.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMAVERA COMÉRCIO DE MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONEIA ILDA VERONEZE - 

OAB:MT/ 9.070-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160148 Nr: 469-93.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P F P COMÉRCIO DE BEBIDAS E MERCEARIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 818 Nr: 258-53.1999.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO FRANCISCO VIEIRA DA 

SILVA - OAB:5685/MT, BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - OAB:218164/SP, 

KARINA MARA OLIVEIRA - OAB:217.780, RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIQUES 

- OAB:10438, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 

15.651

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos para intimar as 

partes para se manifestarem sobre o que lhes entender de direito, 

referente ao ofício retro, no prazo de 05 (cinco) dias.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1751 Nr: 675-06.1999.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLON CÉSAR SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACHNIC & MACHNIC LTDA ME, HÉLIO 

RIBEIRO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT, LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT, 

RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/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).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5450 Nr: 48-07.1996.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:MT/4729-A, TAILOR HENRIQUE SOUZA - OAB:21916/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO AIDAMUS DE 

LAMÔNICA FREIRE - OAB:6000/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 

3284-B, SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO PRADO - OAB:OAB/MT 10001, 

SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:MT 7900, TAILOR HENRIQUE SOUZA - 
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OAB:21916/O

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida 

para querendo, manifestar-se sobre a petição retro, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5470 Nr: 47-56.1995.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJS, DS, ABS, EDLS, SS, PRG, RLDRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:MT/4729-A, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT, ZAID ARBID - OAB:1822A

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO estes autos para intimar 

as partes para se manifestarem sobre o que lhes entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 19528 Nr: 1056-09.2002.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC DE PALMEIRA DAS MISSÕES-RS, BRUNO ASSIS 

DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONOFRE DAL PIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1056-09.2002.811.0037 (Código 19528)

Vistos.

Comunique-se o juízo deprecante acerca do julgamento dos embargos de 

terceiro de código nº 67270.

Após, intimem-se as partes para darem andamento ao feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, requerendo o que entenderem de direito.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2.020.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28452 Nr: 853-76.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO-DIRECT S/A - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, 

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOLAU GUSKOV, PALUFERIA KALUGIN 

GUSKOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B, Luiz Carlos Rezende - OAB:8987B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES 

DE MELLO - OAB:8798

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria SANDRA MARA BASEI, OAB/MT 

5.066-B, 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).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30741 Nr: 2965-18.2004.811.0037

 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: TEREZINHA LUZ HERNANDES, MARINALDO CESAR 

HERNANDES, ANA ANGELA FERREIRA HERNANDES, NESTOR TEIXEIRA 

HERNANDES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLNEI LORENZZON, MARIA ROSA 

LORENZZON, SIDNEI LORENZZON, ARLEI LORENZZON, SANDRA MARA 

LORENZZON, SHEILA LORENZZON, CLODINEI LORENZZON, ELISIANA 

LORENZZON DE OLIVEIRA, ROSANA LORENZZON, EDINEI LORENZZON, 

EVONEI LORENZZON, ALINE BRINGHENTI LORENZZON, AFONSO 

GUIMARÃES JÚNIOR, AILOR CARLOS ANGHINONI, Paulo Rogério de 

Morais Machado, Irineu Montoro, Alaide de Oliveira Montoro, IRES 

LORENZZON, CLARICE BEE PERERA, IZANI MAGALI FRANESQUE 

MACHADO, PEDRO ANGHINONI NETO, IVO JOSÉ ANGHINONI, ANA MARIA 

ANGHINONI MARIN, BERNADETE ANGHINONI GALVAN, JOÃO ALBERTO 

ANGHINONI, VALMOR ANGHINONI, MELÂNIA ANGHINONI MULLER, PAULO 

ANGHINONI, AIRTON PERERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B, Luiz Carlos Rezende - OAB:8987B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA 

ARAÚJO - OAB:MT 3963, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A, DIVANIR 

MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, EDESIO SOARES ARAUJO 

JUNIOR - OAB:MT 6.824, FABIANA ARAÚJO TOMADON DA SILVA - 

OAB:PR/27.917, GREICE GABRIELA DA SILVA - OAB:36429/PR, 

JANAÍNA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, JOÃO 

PAULO STRAUB - OAB:14.959/PR, OLIVALDO BATISTA DA SILVA - 

OAB:14959/PR, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, 

RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, SANDRA MARA 

BASEI - OAB:5066-B/MT, Vera Lúcia Tarelho Szenczuk - 

OAB:7.952/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente 

para querendo, manifestar-se sobre a devolução de carta precatória, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36236 Nr: 4238-95.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOUTIN FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMITRI KUZMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, LUIZ ROBERTO RECH - OAB:PR-14.393, MARA 

CLAUDIA DIB DE LIMA - OAB:29584/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLI MARIANI LIMA DA 

SILVA - OAB:

MT 19.369-O, RAFAELE PIRES FERREIRA - OAB:MT/ 19918-0

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39098 Nr: 1520-91.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERLON RIVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA PIRÁGINE - 

OAB:OAB/MT 17.210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69360 Nr: 1668-63.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: METAL DESIGN COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENÉSIO FRANCISCO FRITZEN - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PASCOAL SANTULLO NETO - 

OAB:12887/MT, RODRIGO SEMPIO FARIA - OAB:8078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIA ROSSETTO THEODORO 

- OAB:MT 11.675-B, MARCELO ANTÔNIO THEODORO - OAB:MT 

11.672-B

 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 dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71477 Nr: 3792-19.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLOS ANDREY HERBERTS, ADOLFO 

HERBERTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO TERRENGUI - 

OAB:23584/MT, EDMAR DE JESUS RODRIGUES - OAB:10438/MT, 

EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, FRED HENRIQUE SILVA 

GADONSKI - OAB:6927/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NERI PAULO ZANETTE - OAB:, 

NERI PAULO ZANETTE - OAB:10310

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72720 Nr: 5042-87.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL RAMIN DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE DE LIMA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100670 Nr: 201-15.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS GUEDES DA SILVA -ME, ELIAS GUEDES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARIA 

- OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

exequente para trazer aos autos o cálculo atualizado do débito, em 15 

(quinze dias), a fim de ser expedido ofício ao SPC/SERASA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102265 Nr: 1666-59.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMÍLIO DIVINO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ PAULO DOS REIS, SIRLEI PEREIRA 

DOS REIS, ANTONIO PAULO DOS REIS, SEBASTIANA SOUZA DOS REIS, 

ADRIANO PAULO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO MAIA DE AGUIAR - 

OAB:4894/PI, JOYCILENE RUFINA SILVA GUIMARÃES - OAB:15573-A, 

OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - OAB:MT 14073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 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 retirar a carta precatória expedida nos autos e comprovar sua 

distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105529 Nr: 4553-16.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO FERNANDES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERA FACTORY JEANS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:OAB/MT 12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 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 dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123949 Nr: 6516-88.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENESIS AGRÍCOLA LTDA, CRISTIANO 

DARCY SOUZA MONTAGNI, PAULO MASSANORE BANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON SANTOS NEVES - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, KAROLINE SZATKOWSKI POLATO - OAB:MT 

14618, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900, WENDELL 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT/ 14394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA ROSSAROLLA 

BANDO - OAB:12951/MT

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria JANAINA ROSSAROLLA BANDO - 

OAB:12951/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).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155131 Nr: 6816-79.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAROLINE TRINDADE VIEIRA, JOSÉ MESSIAS 

DOURADO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO TERRENGUI - 

OAB:23584/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, RAUL 

ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230292 Nr: 4545-58.2019.811.0037

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LABORATÓRIOS PZFIZER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS RANIERI MILANESI, LUCIANO 

PICOLOTO, MILTON ELIAS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO EDUARDO L. MATIELO - 

OAB:SP 72905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo de 05 (cinco) dias.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39249 Nr: 1774-64.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE 

FILHO, SALMA ASTUTT TANNURE, JOSÉ AUGUSTO ASTUTT TANNURE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:MT 

4735, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:MT/644, RICK ANDREI VIEIRA - 

OAB:MT / 21.426/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR, para devolução dos autos nº 

1774-64.2006.811.0037, Protocolo 39249, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63575 Nr: 3175-93.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE BRAVIN DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL BORTOLETO, MAPFRE VERA CRUZ 

SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLEY DA SILVA CAMARGO 

- OAB:MT 6.526-B, HOMERO STABELINI MINHOTO - OAB:26.346/SP, 

JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - OAB:3052-A/MT, PAULO 

HENRIQUE CORREA MINHOTO - OAB:177.342/SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LORENA PEREIRA 

LIMA, para devolução dos autos nº 3175-93.2009.811.0037, Protocolo 

63575, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135341 Nr: 7047-43.2014.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANAILSON CAETANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENIRE AOZANE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANAILSON CAETANO DE SOUZA, Cpf: 

52714071600, Rg: 3.63.38-70, Filiação: Maria da Conceição dos Santos e 

José Caetano de Souza, data de nascimento: 11/08/1964, brasileiro(a), 

natural de Virginópolis-MG, casado(a), industrial, geólogo, Telefone 

(66)3498-6247. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

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

sob pena de INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Priscila Juliana Leite da 

Silva, digitei.

Primavera do Leste, 07 de fevereiro de 2020

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63166 Nr: 2978-41.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA, DARLEY DA SILVA 

CAMARGO, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO, ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPINA REUTOW

 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: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR, para devolução dos autos nº 

2978-41.2009.811.0037, Protocolo 63166, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65688 Nr: 5485-72.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERTON PLÍNIO MARTINY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANIÉLA GONÇALVES FORTES 

FONTANA - OAB:13629 - MT, MARCELO YUJI YASHIRO - OAB:16250, 

WESLEY MANFRIN BORGES - OAB:8867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Certifico para os devidos fins que, apesar da parte devedora ter sido 

devidamente intimada via edital, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar 

o recolhimento das custas e taxas processuais, esta deixou transcorrer in 

albis o prazo concedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 128437 Nr: 1350-41.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA DELMONDES - OAB:7819/MT, JOSÉ LIDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:156.187, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT 8530-A, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:SP/ 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 1350-41.2014.811.0037 (Código 128437)

Vistos.

Ante a inércia da parte autora, intime-a novamente, através de seu 
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representante legal, para promover o regular andamento do feito, em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, 

§ 1º, do Código de Processo Civil.

Para tanto, transcorrido o prazo, certifique-se e intime-se, pessoalmente, o 

autor para requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2020.

Myrian Pavan Schenkel

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 130556 Nr: 3180-42.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO CARNEIRO, TEODOMIRO CARNEIRO 

SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTOLINO RICARDO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SANTOS SILVA PINTO 

- OAB:4439/SE

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.Via de 

consequência, REVOGO a ordem liminar de fls. 122/123, fls. 159/162, fls. 

224/225 e fl. 254, devendo os bens relacionados no Auto de Constatação 

e Retirada de Bens, os quais foram retirados em dependência da Empresa 

ELETRONET, serem devidamente devolvidos ao requerido.Custas 

processuais, se houverem, pelas partes requerentes.Ainda, condeno as 

partes requerentes ao pagamento de honorários advocatícios no importe 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos artigos 

85, §2º, e 485, § 2º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2.020.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 158678 Nr: 8441-51.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ALFER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:MT 12.411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:MT/ 15.948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT

 Processo nº 8441-51.2015.811.0037 (Código 158678)

Vistos.

Defiro parcialmente os pedidos de fls. 130/131.

Intime-se a parte requerida, na pessoa de seus advogados, para, no 

prazo de 05(cinco) dias, informar o paradeiro dos bens para apreensão, 

sob pena de multa.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e intime-se a 

parte requerente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias.

Sem prejuízo, postergo a análise do pedido de fls. 130/131, item “b”, para 

momento posterior a manifestação das partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 168014 Nr: 4244-19.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON REDMERSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:MT 12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, PARA CONSOLIDAR A POSSE E 

A PROPRIEDADE PLENA DO BEM EM FAVOR DO REQUERENTE, tornando 

definitiva a liminar concedida à fl. 37.Ainda, CONDENO a parte requerida 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios, que fixo no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa (artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo 

Civil).Oficie-se ao DETRAN desta Comarca, comunicando a autorização 

para proceder à transferência para a parte requerente ou a terceiros que 

indicar.Transitada em julgado a sentença, certifique-se. Após, 

arquivem-se os autos com baixa dos autos na distribuição, com as 

anotações de estilo e as cautelas de praxe.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2020.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 118019 Nr: 362-54.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADAVDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS

 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: WELLINGTON MARLOS 

SALLA BERG - OAB:MT 18393/O

 Processo nº: 362-54.2013.811.0037 (Código 118019)

Vistos.

Antes de analisar o pedido de fl. 155, intime-se a parte exequente para 

juntar o cálculo atualizado da dívida em 10 (dez) dias.

Após, remetam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 118238 Nr: 587-74.2013.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BS FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMER FOMENTO MERCANTIL FACTORING 

LTDA, AUTO POSTO MATOSINHOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA ARRUDA - 

OAB:SP 47049, ELTON LUIS CARVALHO PAIXÃO - OAB:282563/SP, 

LUCIENE MOREAU - OAB:SP 124.811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 587-74.2013.811.0037 (Código 118238)

Vistos.

Primeiramente, desentranhe-se o requerimento de fls. 133/159, atuando-o 

como incidente de desconsideração da personalidade jurídica, 

comunicando-se ao distribuidor para as anotações devidas (art. 134, §1º, 

do CPC).

A instauração do incidente suspenderá o processo (art. 134, §3º, do 

CPC).

Instaurado o incidente, cite(m)-se o(s) sócio(s) para manifestação e 

requerer as provas cabíveis, em 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste (MT), 04 de fevereiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel
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Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 131377 Nr: 3885-40.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ DEFENTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, FERNANDA SAMIRA PAYÃO FRANCO - 

OAB:239437/SP, MARCOS CAMPOS DIAS PAYÃO - OAB:SP/ 96.057-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065/A

 Processo nº 2885-40.2014.811.0037 (Código 131377)

SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CLAUSULA CONTRATUAL C.C 

RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO ajuizada por LUIZ DEFENDE em face de 

BANCO DO BRASIL S/A, ambos devidamente qualificados nos autos.

 À fl. 279, a parte autora pugnou pela desistência e extinção do feito.

 À fl. 281, a parte requerida manifesta concordância com o pedido de 

desistência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte autora informa o desinteresse 

no prosseguimento da ação, de modo que a sua extinção é medida que se 

impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Custas processuais, se houverem, pela parte autora.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

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

Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 141657 Nr: 520-41.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADAVDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MKDO

 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: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos constantes às fls. 154/155, 

referentes a bloqueio dos cartões de crédito do executado.Assim, 

intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2.020.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 143572 Nr: 1435-90.2015.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODUTIVIDADE IRRIGAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVOSTIAN REUTOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE BARROS CURADO - 

OAB:MT 10.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 Ante o exposto, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença no 

que se refere ao excesso da execução para determinar que o valor 

devido seja aquele pago no termo de sub-rogação de fls. 185, com as 

devidas atualizações legais.Remetam os autos a contadoria deste Juízo 

para realização do cálculo. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de 

fevereiro de 2.020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 163076 Nr: 1704-95.2016.811.0037

 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: ANTONIO VARGAS TRAMONTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON FILGUEIRA SALES - 

OAB:23929/O, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13431-B

 Processo nº: 1704-95.2016.811.0037 (Código 163076)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS POR ATO 

ILÍCITO CUMULADA COM ARBRITRAMENTO DE DANO MORAL ajuizada por 

ANTÔNIO VARGAS TRAMONTINI em face de BANCO BRADESCO 

FINANCIMENTOS S/A, todos devidamente qualificados.

Alega, em síntese, que financiou junto à requerida o valor de R$ 85.000,00 

(oitenta e cinco mil reais) para aquisição do veículo caminhonete TOYOTA 

HILUX SRV, 4x4, 3.0, cor prata, em 60 (sessenta) prestações.

Relata que atrasou os pagamentos de algumas parcelas, referentes aos 

de nº 41 até a 49, sendo que a requerida ajuizou Ação de Busca e 

Apreensão para ter de volta o veículo dado em garantia, bem como que 

não tinha conhecimento da ação, todavia, entabulou acordo com a ré, 

comprometendo-se a quitar as parcelas no dia 09/06/2015.

Sustenta que, mesmo após a quitação do acordo, a ação prosseguiu, 

tendo sido expedidos ao menos 03 (três) mandados de busca e 

apreensão e citação, até que foi devidamente cumprido.

 Argumenta que, após a apreensão do carro, depois de 04 (quatro) dias, o 

requerido se deu conta de que a dívida já estava paga e promoveu a 

devolução do bem ao requerente.

 Assim, pugnou pela procedência da ação para condenar a requerida a 

restituir em dobro o valor cobrado indevidamente, bem como a reparação 

de danos morais a serem arbitrados pelo Juízo.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 17/27.

À fl. 28, a inicial foi recebida e foi deferida a justiça gratuita.

À fl. 30, tentativa de conciliação, que restou inexitosa.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação às fls. 33/36, 

argumentando, em síntese, a ausência de prática de ato ilícito e de nexo 

causal, tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu em data 

anterior ao acordo, bem como a ausência de provas quanto ao dano moral 

postulado. Por fim, requereu a improcedência do pedido.

Às fls. 45/47, o requerente impugnou a contestação.

Intimadas a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, as 

partes requererem o julgamento antecipado da lide.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em 

observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial prevalente:

 “O julgamento antecipado da lide, quando a questão proposta é 

exclusivamente de direito, não viola o princípio constitucional da ampla 

defesa e do contraditório” (Agravo de Instrumento 203.793-5-MG, em 

Agravo Regimental, Relator Ministro Maurício Correa, 2ª. Turma do 

Supremo Tribunal Federal, j. 03.11.97, “in” Código de Processo Civil e 

legislação processual em vigor, Theotonio Negrão 39ª edição 2207 

Saraiva).

 “O julgamento antecipado da lide, sobre questão exclusivamente de 

direito, não constitui cerceamento de defesa, se feito independentemente 

de prova testemunhal, protestada pelo réu” (RTJ. 84/25, op.cit).

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 
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desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito.

Consoante cediço, ao autor da ação incumbe à prova do fato constitutivo 

do seu direito, de acordo com a regra contida no artigo 373, I, do Código 

de Processo Civil, sob pena de ver a pretensão indeferida.

No caso sub examine, o requerente instruiu a inicial tão somente com as 

cópias dos autos de busca e apreensão, bem como do comprovante de 

pagamento do débito.

Assim, não restou demonstrado nos autos a conduta ilícita do requerido, 

uma vez que ajuizou a ação para ver satisfeito o seu crédito em 

25/03/2015, ou seja, antes de ser realizado o acordo entre as partes.

O episódio, por si só, é incapaz de produzir o dano moral, visto que não 

possui eficácia lesiva relevante. A indenização por danos morais 

demanda, pela peculiaridade do caso concreto, a análise cautelosa do 

caso em concreto.

 Nos termos da petição inicial, a mácula moral teria por fundamento 

exclusivo o abalo emocional sofrido pela parte requerente diante de seu 

carro ter sido apreendido.

Com efeito, o dano moral pressupõe abalo acentuado no patrimônio 

imaterial do indivíduo, com violação significativa aos direitos da 

personalidade, sob pena de conversão de simples situações incômodas 

em atos ilícitos passíveis de reparação pecuniária, com a instalação 

efetiva da indústria do dano moral.

A caracterização da ofensa à moral deve ser apreciada com parcimônia, 

com o reconhecimento do dano em casos que demonstrem inegável 

eficácia lesiva.

Destarte, o fato apontado é insuficiente para configurar o dano moral, não 

restando demonstrado o impacto no patrimônio imaterial do requerente.

Ademais, não é cabível a aplicação do artigo 940 do Código Civil na 

narrativa dos autos, vez que o requerido não demandou em Juízo por 

dívida paga, mas sim, por dívida que estava em aberto e foi quitada ao 

longo do processo, não havendo que se falar em restituição em dobro.

 Logo, inexistindo fundamento idôneo, o pedido de indenização por danos 

morais deve ser julgado improcedente.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, do mesmo códex.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos à CAA 

para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 174834 Nr: 7864-39.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA ALVORADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE DA ROSA GOMES, LIVIA SANFELICE 

GOMES, PAULO ROGÉRIO GOMES, GUSTAVO VILELA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GARCEZ TOLEDO PIZZA - 

OAB:MT 8675, JOHNAN AMARAL TOLEDO - OAB:MT 9.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7864-39.2016.811.0037 (Código 174834)Vistos.Defiro o 

requerimento retro e, com fundamento no art.809 CPC, determino a 

conversão da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta em Ação 

de Execução por Quantia Certa. Efetuem-se as anotações necessárias, 

inclusive no Distribuidor, e retifiquem-se a autuação e registros 

cartorários.Citem-se os executados para pagarem a dívida no valor de 

R$2.966.927,48. Frise-se que os valores correspondentes às custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, já estão fixados 

no valor acima conforme cálculo de fl.108, no prazo de 03 dias, a contar 

da citação. Caso não sejam localizados bens, os executados devem ser 

intimados a indicá-los em cinco dias, sob pena de multa de até 20% do 

valor da causa, se constatada a omissão.Os executados deverão ter 

ciência de que, nos termos do art.827, §1º, do CPC, 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 dias, contado da data da juntada aos autos, do 

mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por 

dependência. 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 parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês.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.A cópia desta decisão vale como certidão 

para fins do artigo 828 do CPCl, desde que com selo de 

autenticidade.Defiro, desde já, eventual pedido de oferecimento de meios 

ao Sr. Oficial para cumprimento do mandado de citação.Decorrido o prazo, 

caso não seja pago o débito, concluso para análise dos demais 

pedidos.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 108890 Nr: 8080-73.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON PERERA, CLARICE BEE PERERA, 

MELINA BEE PERERA, AGROPASTORIL RIO PARDO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438/MT, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, 

TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 15.651

 Processo nº 8080-73.2011.811.0037 (Código 108890)Vistos. Analisando 

os autos, verifico que o executado pleiteia pela suspensão deste feito até 

o julgamento dos autos de código 69124, que tramita na 2ª Vara desta 

Comarca, bem como pugna pela compensação dos créditos e débitos 

entre as partes, que são credoras e devedoras em ambos os feitos.Em 

que pese o requerimento do executado, entendo que tal pleito não merece 

prosperar, vez que aquele feito encontra-se em fase de liquidação de 

sentença, de modo que o valor eventualmente a ser recebido pelo 

executado não é liquido, bem como ainda não venceu, fato este que 

confronta com o disposto no artigo 369 do Código Civil. Ainda, indefiro o 

pedido de substituição da penhora de fls. 263 pela penhora no rosto dos 

autos no processo de Código 69124, vez que o objeto penhorado foi dado 

em garantia hipotecária no acordo entabulado entre as partes, de modo 

que, ante o seu descumprimento a execução do credito recairá sobre 

referido bem (835, §3º, CPC).Expeça-se mandado de penhora e avaliação 

dos imóveis penhorados à fls. 263.Após a avaliação, intimem-se as partes 

para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 

04 de fevereiro de 2.020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 6028 Nr: 89-71.1996.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS 

FERRARIM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLINTHO PEREIRA DE AZEVEDO, LEONOR 

PREZ DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19741/O, MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELIANE 

ANDREA MANOEL - OAB:164.246 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438/MT, JOSE BACALTCHUK - OAB:4404-A/MT, MARCOS 

RENATO HERINGER - OAB:MT 5280-A, TAINARA RAVANELLO 

CARBONIERI - OAB:15651

 Processo n° 89-71.1996.811.0037 (Código 6028)

Vistos.

Em tempo, verifico que não foi analisada a petição de fl. 368, de modo que 

passo a apreciá-la.

Pugna a parte exequente pela expedição de alvará judicial para 
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transferência do imóvel dado como forma de pagamento no acordo de fls. 

358/364.

Por sua vez, em que pese o referido acordo ter sido homologado por este 

Juízo (fl. 367), observo que a executada LEONOR é interditada, sendo sua 

filha SELMA a sua curadora, conforme se extrai dos autos nº 

4013-60.2014.811.0037, ainda trâmite na 1ª Vara de Família de Sucessões 

desta Comarca.

 Não obstante, em consulta ao Sistema Apolo, constato que também existe 

a Ação de Prestação de Contas de Código 194393, em trâmite na mesma 

Vara.

Desse modo, conquanto tenha a parte exequente pugnado pela expedição 

de alvará judicial perante este Juízo, entendo que referido pedido deve ser 

formulado perante a 1ª Vara, vez que competente para tal finalidade, 

embora o acordo entabulado entre as partes tenha sido homologado nesta 

Vara.

 Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INTERDIÇÃO. ALVARÁ 

JUDICIAL. VENDA DE BEM DO CURATELADO. Cabe ao juiz que decidiu a 

interdição analisar o pedido de alvará judicial para a venda de bem do 

curatelado. Inteligência dos arts. 1781 e 1.741 do Código Civil, e art. 919 

do Código de Processo Civil. (Data de Julgamento: 22/01/2007, Órgão 

Julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: NATANAEL CAETANO, Publicação: 

Publicado no DJU SEÇÃO 3: 01/02/2007. Pág.: 168).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste (MT), 04 de fevereiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16146 Nr: 1416-75.2001.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES DOW AGROSCIENCES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOLA E CONFECÇÕES SONORA LTDA, 

OSVINO BAZOTTI, GEMA ANSELMINI BAZOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT, VALTER LEITE PEREIRA - OAB:MT-4.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO M. CORREIA - 

OAB:PR- 24.903, LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA AGUIAR - OAB:PR- 

11.767

 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 indicar o número e a secretaria que a missica recebeu, para 

que possa ser acompanhada por esta Secretaria, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 18167 Nr: 268-92.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILENAR MÓVEIS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRESPANI & SUCOLOTTI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ISRAEL DE OLIVEIRA - 

OAB:8150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 4.111

 Processo nº 268-92.2002.811.0037 (Código 18167)

Vistos.

Considerando que o advogado do executado não se manifestou nos 

autos, e por cautela ante o valor excessivo do bem penhorado em relação 

à dívida, intime-se a parte executada, pessoalmente, para tomar ciência e, 

querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, retornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 30222 Nr: 2515-75.2004.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAMURU ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON SOARES FERNANDES, JOSIANE 

GOMES DE MOURA DA SILVA

 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: Luiz Carlos Rezende - 

OAB:8987B

 Processo nº: 2515-75.2004.811.0037 (Código 30222)

Vistos.

De início, cumpre registrar que a Central Nacional de Indisponibilidade de 

Bens – CNIB, é uma ferramenta instituída pelo Conselho Nacional de 

Justiça, por meio do Provimento nº 39/2014, que promove a integração e 

intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os órgãos 

prestadores de serviços notariais e de registro, visando a efetividade da 

prestação jurisdicional.

No caso dos autos, a parte exequente informa que tentou todos os meios 

disponíveis para cobrança dos valores devidos, sem qualquer resultado 

efetivo.

Assim, a fim de resguardar o direito creditício do exequente na busca por 

bens passíveis de constrição em nome do devedor, DEFIRO o pedido de 

expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, 

para que seja realizada a busca de bens em nome dos executados.

Após, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 53890 Nr: 1602-54.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELE GALEANO GIMENE, FLORINDA NUNES REZENDE 

GIMENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZEFERINO E CIA LTDA-ME, FERNANDO 

SMANIOTTO ZEFERINO, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SOUTO ONÓRIO 

LAZZARI - OAB:MT 9.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA 

ARAÚJO - OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 

4336-A, DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, GLAUCO DE 

GÓES GUITTI - OAB:MT/10.320-B, MARCOS AURÉLIO DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 27.914, RENATA ALMEIDA DE SOUZA - OAB:9.246-B, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 8.184-A, RODRIGO 

RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B, TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - 

OAB:MT 8.623

 Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO EM PARTE, tão somente para sanar a omissão, 

fazendo constar:“(...) Defiro o pedido de fl. 940, item “b”, devendo a parte 

executada ZEFERINO E CIA LTDA – ME ser intimada para realizar a 

constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de 

pagamento de pensão, sob pena de aplicação de multa. (...).” No mais, 

permanecem inalterados os demais termos da decisão.Sem prejuízo, 

proceda-se a secretaria aos atos necessários para a liberação dos 

valores depositados em favor dos exequentes, atentando-se para as 

determinações contidas na Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, que 

dispõe sobre a metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para gerenciar os depósitos judiciais.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 04 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito
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4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45040 Nr: 499-46.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENIR DE FATIMA AZZOLINI ARTUZO, LENIR 

DE FATIMA AZZOLINI ARTUZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZELIA MARTINI NOGUEIRA - 

OAB:MT 7675

 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$ 591,50 

(...), a que foi condenado nos termos da r. sentença de p. 71. 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$ 178,10 (...). 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.: 65881 Nr: 5653-74.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITÉLIO FURLAN

 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

 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$ 689,87 

(...), a que foi condenado nos termos da r. sentença de p. 75. 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$ 276,47 (...). 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):

 Cod. Proc.: 70513 Nr: 2822-19.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA ADRIANA FARIAS DA SILVA, 

MARCIA ADRIANA FARIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSCAR ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT/18.917

 Certifico para os devidos fins que, apesar da parte devedora ter sido 

devidamente intimada via edital, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar 

o recolhimento das custas e taxas processuais, esta deixou transcorrer in 

albis o prazo concedido.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116896 Nr: 7561-64.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA VIEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANA DE 

AGUIAR, para devolução dos autos nº 7561-64.2012.811.0037, Protocolo 

116896, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127795 Nr: 748-50.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT, THIAGO BARROS SILVA - 

PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORIVALDO FERNANDES 

STRINGHETA - OAB:3517/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRÉ LUIS 

BOMFIM, para devolução dos autos nº 748-50.2014.811.0037, Protocolo 

127795, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131514 Nr: 4000-61.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA CRISTIANE DOS REIS 

- OAB:MT/ 13419, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 Certifico para os devidos fins que, apesar da parte devedora ter sido 

devidamente intimada via edital, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar 

o recolhimento das custas e taxas processuais, esta deixou transcorrer in 

albis o prazo concedido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133253 Nr: 5402-80.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU FERREIRA AMARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:MT 5.209, WENDER LUIZ DOS SANTOS - OAB:MT 16327/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS 

- OAB:22.115, JOELIO ROSA DE MORAES - OAB:18464

 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$ 600,10 

(...), a que foi condenado nos termos da r. sentença de p. 33. Este valor 

deverá ser recolhido em boleto único, discriminando-se o valor a recolher 
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de Custas Judiciais: R$ 413,40 (...) e o valor a recolher de Taxa Judiciária: 

R$ 186,70 (...). 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.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142305 Nr: 829-62.2015.811.0037

 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: JOSÉ BENEDITO CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANA DE 

AGUIAR, para devolução dos autos nº 829-62.2015.811.0037, Protocolo 

142305, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 103748 Nr: 2680-78.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BIELESKI BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO EMERSON ALVES 

PEREIRA - OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2680-78.2011.811.0037 (Código 103748)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por MARIA BIELESKI 

BATISTA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 166/166-v, comprovantes de resgate de depósito judicial.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme informado às fls. 166/166-v.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 04 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.: 112035 Nr: 2498-58.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDNALVA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2498-58.2012.811.0037 (Código 112035)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por LINDNALVA 

RODRIGUES DE SOUZA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 146/146-v, comprovantes de resgate de depósito judicial.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme informado às fls. 146/146-v.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 04 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.: 112049 Nr: 2507-20.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPEDITO SOUSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA 

NASCIMENTO - OAB:229900, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - 

OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2507-20.2012.811.0037 (Código 112049)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por EXPEDITO SOUSA 

DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 145/145-v, comprovantes de resgate de depósito judicial.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme fls. 145/145-v.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas 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, 04 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.: 123185 Nr: 5721-82.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELISBELA RODRIGUES MAGALHÃES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RERISON RODRIGO BABORA - 

OAB:MT/9578/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5721-82.2013.811.0037 (Código 123185)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por FELISBELA 

RODRIGUES MAGLHÃES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 123/123-v, comprovantes de resgate de depósito judicial.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme informado às fls. 123/123-v.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 04 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.: 137067 Nr: 8332-71.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDECI FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO CARVALHO DOS 

SANTOS - OAB:12562/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8332-71.2014.811.0037 (Código 137067)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por ALDECI 

FRANCISCO DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 163, 164 e 167, comprovantes de resgate de depósito judicial.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme informado às fls. 163, 164 e 167.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 07 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.: 67321 Nr: 6969-25.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6969-25.2009.811.0037 (Código 67321)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por ROQUE BATISTA 

DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 267/267-v, comprovantes de resgate de depósito judicial.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme informado às fls. 267/267-v.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 07 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.: 112649 Nr: 3170-66.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUERINO FRANCISCO BARCELLA, ROSALENE GUIDINI 

BARCELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT, WALDINEY SANTANA CRUZ - OAB:MT 23922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS-

--PROC. FEDERAL - OAB:1662135

 Processo nº: 3170-66.2012.811.0037 (Código 112649)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por GUERINO 

FRANCISCO BARCELLA e ROSALENE GUIDINI BARCELLA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos.

Às fls. 110/110-v, comprovantes de resgate de depósito judicial.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme informado às fls. 110/110-v.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 07 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.: 165568 Nr: 2930-38.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO BOTELHO PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2930-38.2016.811.0037 (Código 165568)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por SEVERINO 

BOTELHO PASSOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 105/105-v, comprovantes de resgate de depósito judicial.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme informado às fls. 105/105-v.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 07 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.: 72356 Nr: 4671-26.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA 

NASCIMENTO - OAB:229900, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - 

OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4671-26.2010.811.0037 (Código 72356)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por MARIA 

APARECIDA DE SOUZA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 137/137-v, comprovantes de resgate de depósito judicial.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme informado às fls. 137/137-v.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 07 de fevereiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007775-28.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA NUNES DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

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 : 

1007775-28.2018.8.11.0037. AUTOR(A): ELZA NUNES DE SOUSA REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE 

RURAL ajuizada por ELZA NUNES DE SOUSA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos, alegando, em síntese, que laborou como rurícola durante 

praticamente toda a sua vida e requer, por conseguinte, a sua 

aposentadoria por idade para receber o quantum relativo a um salário 

mínimo a que tem direito. Devidamente citada, a parte requerida ofereceu 

contestação (id n. 18296256), requerendo o julgamento improcedente do 

pedido, ante a falta de prova material suficiente. Impugnação à 

contestação no id n. 18711967. Em audiência de instrução foram ouvidas 

2 (duas) testemunhas. A parte requerida, devidamente intimada para a 

audiência, não compareceu ao ato processual, tampouco justificou a sua 

ausência, precluindo, portanto, o direito de ofertar alegações finais. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Trata-se de pedido de 

APOSENTADORIA POR IDADE, formulado por meio de ação em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, requerendo o reconhecimento 

da qualidade de segurado obrigatório como rurícola. Ausentes eventuais 

questões preliminares, passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia 

basicamente na comprovação do alegado exercício de atividade rural, nos 

moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela parte 

requerente, há necessidade de se verificar a existência dos requisitos 

para concessão do pleito formulado. A Lei nº 8.213/91 determina que o 

trabalhador rural deve comprovar o recolhimento de contribuições para 

obter os benefícios previdenciários. Todavia, resguardou o direito dos 

trabalhadores que ingressaram no sistema em data anterior à vigência da 

Lei nº 8.213/91, concedendo-lhes a faculdade de requerer aposentadoria 

por idade, no valor de um salário mínimo, independentemente de 

contribuição, bastando apenas comprovar o exercício de atividade rural, 

em número de meses idênticos à carência para o benefício. A mesma lei 

exige a carência mínima de contribuições mensais, conforme dispõe o art. 

143, da Lei nº 8.213/91, e idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos, se 

mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem, para ter direito à aposentadoria 

por idade rural. Destarte, a Constituição Federal, neste aspecto, prevê, em 

seu artigo 201, § 7º, inciso II, a idade mínima exigida para aposentadoria 

por idade, sendo para qualquer trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos 

se for homem e 60 (sessenta) anos se for mulher, reduzindo, contudo em 

05 (cinco) anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e 

para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, 

neste incluído o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei 

nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência 

Social, em completa compatibilidade, repete a norma acima em comento, 

fixando a idade mínima exigida para o trabalhador rural em seu artigo 48, § 

2º. Além do requisito da idade, deve-se comprovar também a qualidade de 

segurado especial em regime de economia familiar, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento. De 

acordo com o disposto no artigo 11, §1º, da mencionada lei, entende-se 

como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos 

membros da família é indispensável à própria subsistência e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes. É cediço que há bem pouco tempo os negócios 

eram, em sua maioria, feitos verbalmente, especialmente no campo, onde a 

palavra do homem tinha muita validade, não sendo frequente a avença 

escrita dos negócios. Poucos trabalhadores rurais conseguem comprovar, 

por meio documental, que exerciam a atividade rural, pois além do costume 

acima citado, os trabalhadores não tinham estudos, dificultando a 

obtenção de documentos próprios. Atentos a essa dificuldade do rurícola 

na obtenção de prova escrita do exercício de sua profissão, as decisões 

do Superior Tribunal de Justiça, assim como o Tribunal Regional Federal da 

1ª Região têm sido bastante flexíveis, exigindo apenas um início de prova 

material, bastando qualquer documento idôneo, que, corroborado com 

prova testemunhal, seja apto a comprovar o exercício de atividade rural, 

não sendo necessária à apresentação de documentação de todo o 
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período de carência. Nesse sentido, veja-se: PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. TRABALHADOR 

RURAL. BOIA-FRIA. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 

7/STJ. 1. (...). 2. Ao decidir a controvérsia, o Tribunal a quo consignou: "A 

alegação do INSS, de que não existiria prova material apta a comprovar o 

exercício da atividade rural no período de carência, não merece prosperar, 

pois os documentos juntados consubstanciam início de prova material 

suficiente, que corroborada pela prova oral colhida confirmam o trabalho 

rural da parte autora." 3. Com efeito, considerando a fundamentação do 

aresto recorrido, que concluiu pela comprovação de labor rural pelo 

período legalmente exigido, e, portanto, pela existência dos requisitos para 

concessão do benefício previdenciário, este somente poderia ser 

modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa, o que 

encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Ademais, o Superior Tribunal de 

Justiça entende ser desnecessária a contemporaneidade da prova 

material com todo o período do exercício de atividade rural que se 

pretende comprovar, devendo haver ao menos um início razoável de 

prova material contemporânea aos fatos alegados, desde que 

complementada mediante depoimentos de testemunhas. 5. No caso dos 

autos, o Tribunal a quo atestou que o início de prova material é 

corroborado por outros elementos, como a prova testemunhal, motivo pelo 

qual a conclusão da Corte de origem não merece reparos. 6. Recurso 

Especial não provido. (STJ – REsp 1767337/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 16/11/2018) 

grifei. PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. 

TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 1. Comprovada a qualidade de 

trabalhador rural mediante início de prova material devidamente 

corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a 

implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido o direito 

da parte autora à percepção do benefício. 2. Os documentos trazidos com 

a inicial, em especial a certidão de casamento à fl.11, que indica a 

profissão de "lavrador" da parte autora, e as anotações na CTPS às fls. 

16/21, são válidos como início de prova material da atividade rural alegada, 

vez que apontam o desempenho do trabalho campesino, conforme 

entendimento jurisprudencial pacificado nesta e. Corte. 3.No caso dos 

autos, o termo inicial do benefício deve ser fixado a partir da data do 

requerimento administrativo, conforme regra do artigo 49, inciso I, alínea b 

da Lei 8.213/91. Em relação ä prescrição, a questão não merece maiores 

digressões em face da súmula 85 do STJ que dispõe que nas obrigações 

de trato sucessivo, como na hipótese dos autos, a prescrição atinge 

apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio de ajuizamento 

da ação. 4. (...). 7. Apelação do INSS parcialmente provida. (TRF-1 – AC 

1003727-28.2018.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON 

ALVES DE SOUZA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 21/04/2019 PÁG.). 

Analisando o caso dos autos, verifico que a parte requerente preenche o 

requisito da idade, já que conta na data da propositura da ação com 60 

(sessenta) anos de idade, conforme documentos de id n. 16699938. 

Quanto a qualidade de segurado e carência, a parte autora apresentou 

documentos, os quais comprovam início razoável de prova material, 

através de fotocópias de: certidão do INCRA (id n. 16700194), contrato de 

concessão (id n. 16700197), fatura Energisa (id n. 16700205), extrato de 

DAP do agricultor (id n. 16700211), cartão do produtor rural (id n. 

16700228), notas fiscais (ids n. 16700235 e n. 16700240), atendendo aos 

preceitos da Súmula nº 149 do Superior Tribunal de Justiça. Além da prova 

documental, exsurge clara e em completa harmonia, a prova oral 

produzida na instrução. Assim, entendo que a prova documental 

apresentada, aliada à prova testemunhal colhida em juízo, bem como a 

realidade fática que acima mencionei, autorizam o deferimento do pleito 

formulado pela parte requerente. Com efeito, em audiência, a testemunha 

Antoninha, afirmou conhecer a parte requerente há cerca de 22 (vinte e 

dois) anos, e a testemunha Zenaide, relatou conhecer a parte autora há 

cerca de 4 (quatro) anos, sendo que ambas presenciaram o seu trabalho 

na lavoura. Pelos depoimentos, verifica-se a comprovação da atividade 

rural exercida pela parte requerente, em consonância com os documentos 

juntados aos autos, sendo que o lapso temporal do exercício de atividades 

rurícola se encontra em conformidade com as exigências do artigo 143 da 

Lei nº 8.213/91. O fato de o requerente não ter trazido aos autos todos os 

documentos relacionados no artigo 106 da Lei nº 8.213/91 não constitui 

óbice à concessão do benefício pretendido, pois, numa interpretação 

sistemática do referido artigo, o rol de documentos que nele consta é 

meramente exemplificativo. Nessa esteira, considero os documentos 

juntados aos autos como início de prova documental, sendo que, 

fortalecidos com o testemunho coerente prestado em Juízo, comprovam 

que a parte requerente exerceu atividade rural, atendendo ao período 

exigido pela lei. Portanto, a parte requerente faz jus à aposentadoria por 

idade, nos termos do artigo 143 da Lei nº 8.213/91, independentemente de 

contribuição e, estando preenchidos os requisitos legais, de rigor o 

acolhimento da pretensão inicial. Destarte, considero que a concessão do 

benefício pleiteado não fere princípios ou normas constitucionais, muito 

menos os preceitos da Lei nº 8.213/91, não havendo, portanto, razão para 

acolher o pré-questionamento suscitado pela parte requerida. No que 

concerne à data de início do benefício entendo que o mesmo é devido a 

partir do requerimento administrativo, haja vista que a requerente trouxe 

aos autos prova de ter requerido o mesmo administrativamente. Ante o 

exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida a conceder a 

parte requerente o benefício previdenciário de aposentadoria por idade, 

nos termos do artigo 143 da Lei nº 8.213/91, no valor de um salário mínimo 

por mês, devido a partir da data do requerimento administrativo 

(29/01/2014 – id n. 16699932), observada a eventual prescrição 

quinquenal. Correção monetária e juros moratórios conforme versão mais 

atualizada do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Segundo dispõe a 

Súmula nº 204 do Superior Tribunal de Justiça, “os juros de mora nas 

ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação 

válida”. Tendo em vista que a prova inequívoca foi estabelecida na 

sentença, e diante do pedido da parte e da verossimilhança das alegações 

já enfrentadas na presente decisão, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA para o fim de DETERMINAR a implantação do benefício nos termos 

já expressos no dispositivo da sentença, no prazo de 30 (trinta) dias. 

Veja-se que o benefício tem caráter alimentar sendo que a demora em sua 

inclusão poderá acarretar perigo de danos irreparáveis na vida da parte 

requerente. Isento de custas e despesas processuais, nos termos do art. 

8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Fixo honorários advocatícios no valor de 10% 

(dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da 

Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005037-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA COSTA BARRETO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

prefeitura de primavera do leste (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

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 : 

1005037-67.2018.8.11.0037. IMPETRANTE: MARCIA COSTA BARRETO 

IMPETRADO: PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA 

ajuizado por MÁRCIA COSTA BARRETO contra ato do PREFEITO DO 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT e PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos. Alega a 

parte impetrante, em síntese, que foi aprovada e classificada no concurso 

municipal edital n. 01/2015 para exercer a função de Professora 

Pedagoga, tendo sido intimada para tomar posse. No entanto, por 

problemas particulares, não compareceu na data prevista no edital. Aduz 

que possui direito líquido e certo à nomeação, visto que fora aprovada 

dentro do número de vagas. Assim, pugnou, em sede de tutela antecipada, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067410/2/2020 Página 142 de 703



que fosse determinada à autoridade coatora que procedesse com a 

nomeação da impetrante no cargo de Professor Pedagogo. No id n. 

14271353, o pedido liminar foi indeferido. No id n. 17317962, o impetrado 

apresentou suas informações. No id n. 20135022, o Ministério Público 

manifestou-se pela denegação da ordem em razão da inexistência de 

direito líquido e certo. É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de 

MANDADO DE SEGURANÇA visando a nomeação do impetrante em cargo 

público, para o qual foi aprovado através de concurso público. 

Considerando as peculiaridades do caso, preliminarmente, mister se faz 

alguns esclarecimentos quanto o cabimento do Writ. O mandado de 

segurança está previsto no artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal 

de 1988. LXIX - conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger 

direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, 

quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade 

pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder 

Público. No mesmo sentido enuncia o artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, 

verbis: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito 

líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou 

jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que 

exerça”. Portanto, pela localização de sua disposição legal, é considerado 

direito e garantia fundamental do cidadão, que visa amparar os direitos 

individuais contra abusos praticados pelo Estado. Hely Lopes Meirelles, 

por sua vez, prossegue dizendo o que entende por direito líquido e certo: 

"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". (in 

Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de 

Injunção, Habeas Data, 20ª Edição, Ed. Malheiros, São Paulo). No caso dos 

autos, tenho que a ordem pretendida não merece deferimento. Senão, 

vejamos. Registra-se que a impetrante fora convocada, através do edital 

publicado em janeiro de 2016, para assumir o cargo pretendido, no prazo 

de 30 (trinta) dias. Todavia, em julho de 2018, alega a parte impetrante que 

não compareceu no prazo estabelecido por problemas pessoais. A 

respeito do concurso em comento, no edital de convocação da impetrante 

consta expressamente que “o não comparecimento do candidato no prazo 

de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do presente edital e a 

não apresentação da documentação prevista acima, implicará no 

reconhecimento da DESISTÊNCIA E RENÚNCIA quanto ao preenchimento 

do cargo para o qual foi aprovada, reservando-se à Administração o 

direito de convocar o próximo candidato”. Não obstante o prazo 

estabelecido, a candidata poderia ter solicitado a prorrogação do prazo 

pelo período de 15 (quinze) dias, consoante permissivo disposto no artigo 

45, §1º, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município, no entanto, 

manteve-se inerte. É certo que a administração pública e os demais 

candidatos não podem aguardar o interesse da convocada em assumir o 

cargo quando bem entender, ainda mais passados quase 3 anos do ato 

convocatório. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BAGE. 

RECEPCIONISTA. EDITAL DE ABERTURA Nº 05/2001. EDITAL DE 

NOMEAÇÃO Nº 12/2013. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. EXCLUSÃO DO 

CERTAME. PUBLICIDADE DO ATO. O não comparecimento da candidata 

nomeada acarreta sua exclusão do certame, por expressa previsão 

editalícia. Atendimento do princípio da publicidade, previsto no caput do art. 

37 da Constituição da República. Divulgação em local predefinidos no edital 

e notificação pessoal. Precedentes deste TJRS. Negado seguimento ao 

recurso. (Apelação Cível Nº 70066072380, Terceira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 10/02/2017). 

Desse modo, considerando que o ente público cumpriu as regras 

previstas no edital do certame, não há que se falar em violação do direito 

líquido e certo da candidata, vez que não apresentou a documentação na 

data prevista, apesar de devidamente convocada. Ante os fundamentos 

expostos, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, nos termos da Lei n. 

12.016/09. Sem custas e despesas processuais. Sem condenação em 

honorários advocatícios, a teor do artigo 25 da Lei n.º 12.016/2009. 

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, visto que não há 

previsão de reexame na Lei n. 12.016 /2009 quando denegada a ordem. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Ciência ao representante do Ministério Público. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Data da assinatura 

eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000766-78.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE CORREA DA ANUNCIACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELIO ROSA DE MORAES OAB - MT0018464A-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 

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 : 

1000766-78.2019.8.11.0037. AUTOR(A): BERENICE CORREA DA 

ANUNCIACAO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR 

IDADE RURAL ajuizada por BERENICE CORREA DA ANUNCIAÇÃO em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, que laborou como rurícola 

durante praticamente toda a sua vida e requer, por conseguinte, a sua 

aposentadoria por idade para receber o quantum relativo a um salário 

mínimo a que tem direito, com fundamento nos artigos 48, § 1º, e 142, 

ambos da Lei nº 8.213/91. Devidamente citada, a parte requerida ofereceu 

contestação (id n. 19290842), requerendo o julgamento improcedente do 

pedido, ante a falta de prova material suficiente. Impugnação à 

contestação no id n. 20204052. Em audiência de instrução foram ouvidas 

2 (duas) testemunhas. A parte requerida, devidamente intimada para a 

audiência, não compareceu ao ato processual, tampouco justificou a sua 

ausência, precluindo, portanto, o direito de ofertar alegações finais. É o 

relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de pedido de APOSENTADORIA 

POR IDADE formulado por meio de ação em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL, requerendo o reconhecimento da qualidade de 

segurada obrigatória como rurícola. Ausentes eventuais questões 

preliminares, passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia 

basicamente na comprovação do alegado exercício de atividade rural, nos 

moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela 

requerente, há necessidade de se verificar a existência dos requisitos 

para concessão do pleito formulado. A Lei nº 8.213/91 determina que o 

trabalhador rural deve comprovar o recolhimento de contribuições para 

obter os benefícios previdenciários. Todavia, resguardou o direito dos 

trabalhadores que ingressaram no sistema em data anterior à vigência da 

Lei nº 8.213/91, concedendo-lhes a faculdade de requerer aposentadoria 

por idade, no valor de um salário mínimo, independentemente de 

contribuição, bastando apenas comprovar o exercício de atividade rural, 

em número de meses idênticos à carência para o benefício. A mesma lei 

exige a carência mínima de contribuições mensais, conforme dispõe o art. 

143 da Lei nº 8.213/91, e idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos, se 

mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem, para ter direito à aposentadoria 

por idade rural. Destarte, a Constituição Federal, neste aspecto, prevê, em 

seu artigo 201, § 7º, inciso II, a idade mínima exigida para aposentadoria 

por idade, sendo para qualquer trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos 

se for homem e 60 (sessenta) anos se for mulher, reduzindo, contudo, em 

05 (cinco) anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e 

para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, 

neste incluído o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei 

nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência 

Social, em completa compatibilidade, repete a norma acima em comento, 

fixando a idade mínima exigida para o trabalhador rural em seu artigo 48, 

§2º. Além do requisito da idade, deve-se comprovar também a qualidade 

de segurado especial em regime de economia familiar, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento. De 

acordo com o disposto no artigo 11, §1º, entende-se como regime de 

economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é 

indispensável à própria subsistência e é exercido em condições de mútua 

dependência e colaboração, sem a utilização de empregados 

permanentes. Nesse sentido, veja-se: PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. TRABALHADOR 

RURAL. BOIA-FRIA. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 

7/STJ. 1. (...). 2. Ao decidir a controvérsia, o Tribunal a quo consignou: "A 

alegação do INSS, de que não existiria prova material apta a comprovar o 
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exercício da atividade rural no período de carência, não merece prosperar, 

pois os documentos juntados consubstanciam início de prova material 

suficiente, que corroborada pela prova oral colhida confirmam o trabalho 

rural da parte autora." 3. Com efeito, considerando a fundamentação do 

aresto recorrido, que concluiu pela comprovação de labor rural pelo 

período legalmente exigido, e, portanto, pela existência dos requisitos para 

concessão do benefício previdenciário, este somente poderia ser 

modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa, o que 

encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Ademais, o Superior Tribunal de 

Justiça entende ser desnecessária a contemporaneidade da prova 

material com todo o período do exercício de atividade rural que se 

pretende comprovar, devendo haver ao menos um início razoável de 

prova material contemporânea aos fatos alegados, desde que 

complementada mediante depoimentos de testemunhas. 5. No caso dos 

autos, o Tribunal a quo atestou que o início de prova material é 

corroborado por outros elementos, como a prova testemunhal, motivo pelo 

qual a conclusão da Corte de origem não merece reparos. 6. Recurso 

Especial não provido. (STJ – REsp 1767337/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 16/11/2018). 

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. 

TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 1. Comprovada a qualidade de 

trabalhador rural mediante início de prova material devidamente 

corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a 

implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido o direito 

da parte autora à percepção do benefício. 2. Os documentos trazidos com 

a inicial, em especial a certidão de casamento à fl.11, que indica a 

profissão de "lavrador" da parte autora, e as anotações na CTPS às fls. 

16/21, são válidos como início de prova material da atividade rural alegada, 

vez que apontam o desempenho do trabalho campesino, conforme 

entendimento jurisprudencial pacificado nesta e. Corte. 3. No caso dos 

autos, o termo inicial do benefício deve ser fixado a partir da data do 

requerimento administrativo, conforme regra do artigo 49, inciso I, alínea b 

da Lei 8.213/91. Em relação ä prescrição, a questão não merece maiores 

digressões em face da súmula 85 do STJ que dispõe que nas obrigações 

de trato sucessivo, como na hipótese dos autos, a prescrição atinge 

apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio de ajuizamento 

da ação. 4. (...). 7. Apelação do INSS parcialmente provida. (TRF-1 – AC 

1003727-28.2018.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON 

ALVES DE SOUZA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 21/04/2019 PÁG.). 

Compulsando os autos, verifico que a parte requerente não logrou êxito 

em comprovar o regime de economia familiar, tendo em vista que os 

documentos juntados não têm capacidade suficiente para demonstrar o 

exercício de atividade rural pelo tempo necessário à aposentação, 

requisito essencial à concessão do benefício pleiteado. Do contexto 

legislativo, extraem-se 2 (duas) situações. A primeira, se no momento de 

preenchimento do requisito etário o segurado cumprir o período de 

carência exigido nesta mesma data, não há necessidade de comprovação 

do trabalho rural até o requerimento do benefício, caso este seja posterior 

à data do preenchimento dos requisitos. A segunda, é se no momento do 

preenchimento do requisito etário o segurado não cumprir o período de 

carência, há necessidade de comprovação do trabalho rural até o 

momento do requerimento do benefício, ainda que de forma descontínua, 

desde que cumprida a carência exigida no ano do implemento das demais 

condições (artigo 142, da Lei 8.213/91). Não obstante, a comprovação da 

atividade rural deve ser feita com observância das regras inseridas nos 

artigos 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, devendo ser colacionados aos autos 

prova documental. Vejamos: “Art. 55. (...) § 3º A comprovação do tempo 

de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação 

administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá 

efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida 

prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de 

força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento”. Trago a 

baila o julgado do Tribunal Regional Federal da 2ª Região neste sentido: 

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO - APOSENTADORIA POR IDADE (RURAL) - 

PROVA MATERIAL - PROVA TESTEMUNHAL - CONJUNTO PROBATÓRIO 

INSATISFATÓRIO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL INTEGRALMENTE 

PROVIDAS I - A aposentadoria por idade, no que tange ao exercício de 

atividade rural, encontra-se disciplinada nos artigos 11, 48 §§ 2º e 3º, 142 

e 143 da Lei nº 8.213/91 e, ainda, no art. 201, § 7, II da CF/88, tendo como 

pressupostos a exigência de que o labor rural tenha sido exercido em 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício, além da idade de 60 anos para o homem e 55 para a mulher. II- 

Na análise da documentação apresentada, verifica-se na certidão de 

casamento da autora em fl.27 que seu cônjuge é qualificado 

profissionalmente como "lavrador"; havendo entendimento no eg. STJ no 

sentido de que: “aceita como início de prova material do tempo de serviço 

rural as Certidões de óbito e de casamento, qualificando como lavrador o 

cônjuge da requerente de benefício previdenciário". (STJ, AgRg no Ag 

1399389/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe de 

28/06/2011). III- Ainda que a jurisprudência do eg. STJ entenda ser 

desnecessário que a prova documental apresente contemporaneidade 

com todo o período de carência; observa-se nestes autos que a única 

prova material válida data do ano de 1977, não se mostrando razoável 

admitir que não se encontre no decorrer dos trinta e seis anos que 

antecederam o requerimento do benefício nenhuma outra prova material 

contemporânea. IV- Conquanto a prova testemunhal, fls.123/124 confirme 

o labor rural da requerente; vale lembrar que a jurisprudência restou 

consolidada no sentido de que a prova exclusivamente testemunhal, sem o 

razoável início de prova material, não basta à comprovação da qualidade 

de segurado especial (Súmula nº 149 do Eg. STJ). 1 V- Logo; por não 

restar comprovada a qualidade de segurada especial da autora, na forma 

do art. 11, VII da Lei 8.213/91, não há direito ao benefício requerido. VI- 

Apelação e remessa oficial integralmente providas. (TRF-2 - APELREEX 

00001462920174029999 RJ 0000146-29.2017.4.02.9999, Relator: ABEL 

GOMES, Data de Julgamento: 24 de Maio de 2017, 1ª TURMA 

ESPECIALIZADA). Na mesma toada é a tese consolidada pela Súmula 149 

do Superior Tribunal de Justiça: STJ. SÚMULA 149: “A prova 

exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade 

rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário”. Diante de tal 

exigência, a redação do artigo 106 da Lei n. 8.213/1991, alterada pela Lei 

n. 11.718/2008, apresenta o rol de documentos que podem ser utilizados 

como prova material. Vejamos: “Art. 106. A comprovação do exercício de 

atividade rural será feita, alternativamente, por meio de: I – contrato 

individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social; II – 

contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural; III – declaração 

fundamentada de sindicato que represente o trabalhador rural ou, quando 

for o caso, de sindicato ou colônia de pescadores, desde que homologada 

pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; IV – comprovante de 

cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, 

no caso de produtores em regime de economia familiar; V – bloco de notas 

do produtor rural; VI – notas fiscais de entrada de mercadorias, de que 

trata o § 7o do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas 

pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do 

segurado como vendedor; VII – documentos fiscais relativos a entrega de 

produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, 

com indicação do segurado como vendedor ou consignante; VIII – 

comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social 

decorrentes da comercialização da produção; IX – cópia da declaração de 

imposto de renda, com indicação de renda proveniente da comercialização 

de produção rural; ou X – licença de ocupação ou permissão outorgada 

pelo INCRA.” Consoante às lições colimadas, não há como acolher a 

pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência de comprovação 

de seus argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor o ônus da prova 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal 

deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a 

parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações. Ante o 

exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil e, por consequência, extingo o processo. Isento 

de custas e despesas processuais, ante o deferimento do pedido de 

justiça gratuita. Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do 

artigo 85, §§2º e 19, do Código de Processo Civil, observado o disposto no 

artigo 98, §3°, do mesmo código. Após o trânsito em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. 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 Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1006983-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE OLIVEIRA (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 : 

1006983-74.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JOAO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada por 

JOAO DE OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em 

síntese, que laborou como rurícola durante praticamente toda a sua vida e 

requer, por conseguinte, a sua aposentadoria por idade para receber o 

quantum relativo a um salário mínimo a que tem direito, com fundamento 

nos artigos 48, § 1º, e 142, ambos da Lei nº 8.213/91. Devidamente citada, 

a parte requerida ofereceu contestação (id n. 18160744), requerendo o 

julgamento improcedente do pedido, ante a falta de prova material 

suficiente. Impugnação à contestação no id n. 18524467. Em audiência de 

instrução foram ouvidas 2 (duas) testemunhas. A parte requerida, 

devidamente intimada para a audiência, não compareceu ao ato 

processual, tampouco justificou a sua ausência, precluindo, portanto, o 

direito de ofertar alegações finais. É o relatório. Fundamento e decido. 

Cuida-se de pedido de APOSENTADORIA POR IDADE formulado por meio 

de ação em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

requerendo o reconhecimento da qualidade de segurada obrigatória como 

rurícola. Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o 

mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na comprovação do alegado 

exercício de atividade rural, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante 

do pedido manejado pela requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A Lei nº 

8.213/91 determina que o trabalhador rural deve comprovar o recolhimento 

de contribuições para obter os benefícios previdenciários. Todavia, 

resguardou o direito dos trabalhadores que ingressaram no sistema em 

data anterior à vigência da Lei nº 8.213/91, concedendo-lhes a faculdade 

de requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, 

independentemente de contribuição, bastando apenas comprovar o 

exercício de atividade rural, em número de meses idênticos à carência 

para o benefício. A mesma lei exige a carência mínima de contribuições 

mensais, conforme dispõe o art. 143 da Lei nº 8.213/91, e idade mínima de 

55 (cinquenta e cinco) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem, 

para ter direito à aposentadoria por idade rural. Destarte, a Constituição 

Federal, neste aspecto, prevê, em seu artigo 201, § 7º, inciso II, a idade 

mínima exigida para aposentadoria por idade, sendo para qualquer 

trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos se for homem e 60 (sessenta) 

anos se for mulher, reduzindo, contudo, em 05 (cinco) anos o limite para 

os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas 

atividades em regime de economia familiar, neste incluído o produtor rural, 

o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre 

os Planos de Benefícios a Previdência Social, em completa compatibilidade, 

repete a norma acima em comento, fixando a idade mínima exigida para o 

trabalhador rural em seu artigo 48, §2º. Além do requisito da idade, 

deve-se comprovar também a qualidade de segurado especial em regime 

de economia familiar, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento. De acordo com o disposto no 

artigo 11, §1º, entende-se como regime de economia familiar a atividade 

em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria 

subsistência e é exercido em condições de mútua dependência e 

colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. Nesse 

sentido, veja-se: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. TRABALHADOR RURAL. 

BOIA-FRIA. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. 1. 

(...). 2. Ao decidir a controvérsia, o Tribunal a quo consignou: "A alegação 

do INSS, de que não existiria prova material apta a comprovar o exercício 

da atividade rural no período de carência, não merece prosperar, pois os 

documentos juntados consubstanciam início de prova material suficiente, 

que corroborada pela prova oral colhida confirmam o trabalho rural da 

parte autora." 3. Com efeito, considerando a fundamentação do aresto 

recorrido, que concluiu pela comprovação de labor rural pelo período 

legalmente exigido, e, portanto, pela existência dos requisitos para 

concessão do benefício previdenciário, este somente poderia ser 

modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa, o que 

encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Ademais, o Superior Tribunal de 

Justiça entende ser desnecessária a contemporaneidade da prova 

material com todo o período do exercício de atividade rural que se 

pretende comprovar, devendo haver ao menos um início razoável de 

prova material contemporânea aos fatos alegados, desde que 

complementada mediante depoimentos de testemunhas. 5. No caso dos 

autos, o Tribunal a quo atestou que o início de prova material é 

corroborado por outros elementos, como a prova testemunhal, motivo pelo 

qual a conclusão da Corte de origem não merece reparos. 6. Recurso 

Especial não provido. (STJ – REsp 1767337/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 16/11/2018). 

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. 

TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 1. Comprovada a qualidade de 

trabalhador rural mediante início de prova material devidamente 

corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a 

implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido o direito 

da parte autora à percepção do benefício. 2. Os documentos trazidos com 

a inicial, em especial a certidão de casamento à fl.11, que indica a 

profissão de "lavrador" da parte autora, e as anotações na CTPS às fls. 

16/21, são válidos como início de prova material da atividade rural alegada, 

vez que apontam o desempenho do trabalho campesino, conforme 

entendimento jurisprudencial pacificado nesta e. Corte. 3. No caso dos 

autos, o termo inicial do benefício deve ser fixado a partir da data do 

requerimento administrativo, conforme regra do artigo 49, inciso I, alínea b 

da Lei 8.213/91. Em relação ä prescrição, a questão não merece maiores 

digressões em face da súmula 85 do STJ que dispõe que nas obrigações 

de trato sucessivo, como na hipótese dos autos, a prescrição atinge 

apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio de ajuizamento 

da ação. 4. (...). 7. Apelação do INSS parcialmente provida. (TRF-1 – AC 

1003727-28.2018.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON 

ALVES DE SOUZA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 21/04/2019 PÁG.). 

Compulsando os autos, verifico que a parte requerente não logrou êxito 

em comprovar o regime de economia familiar, tendo em vista que não 

demonstrou o exercício de atividade rural pelo tempo necessário à 

aposentação, requisito essencial à concessão do benefício pleiteado. Do 

contexto legislativo, extraem-se 2 (duas) situações. A primeira, se no 

momento de preenchimento do requisito etário o segurado cumprir o 

período de carência exigido nesta mesma data, não há necessidade de 

comprovação do trabalho rural até o requerimento do benefício, caso este 

seja posterior à data do preenchimento dos requisitos. A segunda, é se no 

momento do preenchimento do requisito etário o segurado não cumprir o 

período de carência, há necessidade de comprovação do trabalho rural 

até o momento do requerimento do benefício, ainda que de forma 

descontínua, desde que cumprida a carência exigida no ano do implemento 

das demais condições (artigo 142, da Lei 8.213/91). Não obstante, a 

comprovação da atividade rural deve ser feita com observância das 

regras inseridas nos artigos 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, devendo ser 

colacionados aos autos prova documental. Vejamos: “Art. 55. (...) § 3º A 

comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento”. Trago a baila o julgado do Tribunal Regional Federal da 2ª 

Região neste sentido: PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO - APOSENTADORIA 

POR IDADE (RURAL) - PROVA MATERIAL - PROVA TESTEMUNHAL - 

CONJUNTO PROBATÓRIO INSATISFATÓRIO. APELAÇÃO E REMESSA 

OFICIAL INTEGRALMENTE PROVIDAS I - A aposentadoria por idade, no 

que tange ao exercício de atividade rural, encontra-se disciplinada nos 

artigos 11, 48 §§ 2º e 3º, 142 e 143 da Lei nº 8.213/91 e, ainda, no art. 

201, § 7, II da CF/88, tendo como pressupostos a exigência de que o labor 

rural tenha sido exercido em período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente à carência do benefício, além da idade de 60 
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anos para o homem e 55 para a mulher. II- Na análise da documentação 

apresentada, verifica-se na certidão de casamento da autora em fl.27 que 

seu cônjuge é qualificado profissionalmente como "lavrador"; havendo 

entendimento no eg. STJ no sentido de que: “aceita como início de prova 

material do tempo de serviço rural as Certidões de óbito e de casamento, 

qualificando como lavrador o cônjuge da requerente de benefício 

previdenciário". (STJ, AgRg no Ag 1399389/GO, Rel. Ministra LAURITA 

VAZ, QUINTA TURMA, DJe de 28/06/2011). III- Ainda que a jurisprudência 

do eg. STJ entenda ser desnecessário que a prova documental apresente 

contemporaneidade com todo o período de carência; observa-se nestes 

autos que a única prova material válida data do ano de 1977, não se 

mostrando razoável admitir que não se encontre no decorrer dos trinta e 

seis anos que antecederam o requerimento do benefício nenhuma outra 

prova material contemporânea. IV- Conquanto a prova testemunhal, 

fls.123/124 confirme o labor rural da requerente; vale lembrar que a 

jurisprudência restou consolidada no sentido de que a prova 

exclusivamente testemunhal, sem o razoável início de prova material, não 

basta à comprovação da qualidade de segurado especial (Súmula nº 149 

do Eg. STJ). 1 V- Logo; por não restar comprovada a qualidade de 

segurada especial da autora, na forma do art. 11, VII da Lei 8.213/91, não 

há direito ao benefício requerido. VI- Apelação e remessa oficial 

integralmente providas. (TRF-2 - APELREEX 00001462920174029999 RJ 

0000146-29.2017.4.02.9999, Relator: ABEL GOMES, Data de Julgamento: 

24 de Maio de 2017, 1ª TURMA ESPECIALIZADA). Na mesma toada é a 

tese consolidada pela Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça: STJ. 

SÚMULA 149: “A prova exclusivamente testemunhal não basta à 

comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício 

previdenciário”. Diante de tal exigência, a redação do artigo 106 da Lei n. 

8.213/1991, alterada pela Lei n. 11.718/2008, apresenta o rol de 

documentos que podem ser utilizados como prova material. Vejamos: “Art. 

106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita, 

alternativamente, por meio de: I – contrato individual de trabalho ou Carteira 

de Trabalho e Previdência Social; II – contrato de arrendamento, parceria 

ou comodato rural; III – declaração fundamentada de sindicato que 

represente o trabalhador rural ou, quando for o caso, de sindicato ou 

colônia de pescadores, desde que homologada pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS; IV – comprovante de cadastro do Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, no caso de produtores em 

regime de economia familiar; V – bloco de notas do produtor rural; VI – 

notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da 

Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da 

produção, com indicação do nome do segurado como vendedor; VII – 

documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à cooperativa 

agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado 

como vendedor ou consignante; VIII – comprovantes de recolhimento de 

contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da 

produção; IX – cópia da declaração de imposto de renda, com indicação 

de renda proveniente da comercialização de produção rural; ou X – 

licença de ocupação ou permissão outorgada pelo INCRA.” Consoante às 

lições colimadas, não há como acolher a pretensão autoral deduzida nos 

autos, ante a ausência de comprovação de seus argumentos. Com efeito, 

é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, menciona 

que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de 

seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos 

termos e, na hipótese em apreço, a parte requerente não conseguiu 

comprovar suas alegações. Ante o exposto, e por tudo mais que nos 

autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por 

consequência, extingo o processo. Isento de custas e despesas 

processuais, ante o deferimento do pedido de justiça gratuita. Condeno a 

parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no 

valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §§2º e 19, do 

Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do 

mesmo código. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo definitivo, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. 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

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000650-38.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HERIONDES ALVES GOVEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA DANIELA ISBRECHT OAB - MT25907/O (ADVOGADO(A))

GISLAINE ALVES OAB - MT19990/O (ADVOGADO(A))

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000650-38.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:CARLOS 

HERIONDES ALVES GOVEIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LARA DE 

OLIVEIRA, GISLAINE ALVES, CARLA DANIELA ISBRECHT POLO PASSIVO: 

ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 27/04/2020 Hora: 08:00 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006138-08.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO BUENO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO FRANCISCO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006138-08.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: TIAGO BUENO DA SILVA 

EXECUTADO: ROGERIO FRANCISCO DOS SANTOS Vistos, Cite-se o 

executado para pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, contado da 

citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e 

AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida. 

Efetuada a penhora deverá a Gestora designar audiência de conciliação. 

Sendo penhorados bens móveis, o encargo de depositário deve ficar 

preferencialmente com o credor, promovendo-se a competente remoção, 

ao passo que se a penhora recair sobre bens imóveis caberá ao devedor 

o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a utilização 

das prerrogativas constantes do art. 212, § 2º, do CPC, quando do 

cumprimento do mandado, se requerido. Serve a presente decisão como 

carta/mandado de citação, conforme dados constantes da petição inicial. 

Primavera do Leste/MT, 6 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002314-41.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRAFF, SERAMIN E CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA POZZER ROTILI OAB - MT14441/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU RODRIGUES RUAS 01066677182 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002314-41.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: BRAFF, SERAMIN E CIA LTDA - 

EPP EXECUTADO: ELIZEU RODRIGUES RUAS 01066677182 Vistos, Defiro 

o pedido de ID. n°24312799 de CITAÇÃO POR HORA CERTA. Tendo em 

vista a citação negativa da parte reclamada demonstrada na 

correspondência, EXPEÇA-SE Carta Precatória para a Comarca de Campo 

Verde/ MT com a ressalva da possibilidade da citação por hora certa 

prevista no art. 252, e seguintes, do CPC, para cumprimento da diligência 

requerida. Além disso, designe-se nova audiência de Tentativa de 
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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. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 06 de 

fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006159-81.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO AUGUSTO ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006159-81.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: JEFFERSON LOPES DA SILVA 

EXECUTADO: JOAO AUGUSTO ARRUDA Vistos, Cite-se o executado para 

pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, contado da citação (artigo 

829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de 

tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida. Efetuada a 

penhora deverá a Gestora designar audiência de conciliação. Sendo 

penhorados bens móveis, o encargo de depositário deve ficar 

preferencialmente com o credor, promovendo-se a competente remoção, 

ao passo que se a penhora recair sobre bens imóveis caberá ao devedor 

o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a utilização 

das prerrogativas constantes do art. 212, § 2º, do CPC, quando do 

cumprimento do mandado, se requerido. Serve a presente decisão como 

carta/mandado de citação, conforme dados constantes da petição inicial. 

Primavera do Leste/MT, 6 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006286-19.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO MARICEL EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA APARECIDA GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006286-19.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: SUPERMERCADO MARICEL 

EIRELI - EPP EXECUTADO: ANGELICA APARECIDA GOMES Vistos, Cite-se 

o executado para pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, contado da 

citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e 

AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida. 

Efetuada a penhora deverá a Gestora designar audiência de conciliação. 

Sendo penhorados bens móveis, o encargo de depositário deve ficar 

preferencialmente com o credor, promovendo-se a competente remoção, 

ao passo que se a penhora recair sobre bens imóveis caberá ao devedor 

o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a utilização 

das prerrogativas constantes do art. 212, § 2º, do CPC, quando do 

cumprimento do mandado, se requerido. Serve a presente decisão como 

carta/mandado de citação, conforme dados constantes da petição inicial. 

Primavera do Leste/MT, 6 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010848-25.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE AGUIAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR MANOEL OAB - MT0017799A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TARDIOLI FERNANDES & FUDIZACHI CONFECCAO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

Intimo Vossa Senhoria acerca do lançamento nos autos sob n. 28974643 

(expedição de Carta Precatória). Primavera do Leste-MT, 07/02/20. Neide 

Vaz Domingues Técnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006287-04.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO MARICEL EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERALDO GONCALVES FORTES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006287-04.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: SUPERMERCADO MARICEL 

EIRELI - EPP EXECUTADO: ERALDO GONCALVES FORTES Vistos, Cite-se 

o executado para pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, contado da 

citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e 

AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida. 

Efetuada a penhora deverá a Gestora designar audiência de conciliação. 

Sendo penhorados bens móveis, o encargo de depositário deve ficar 

preferencialmente com o credor, promovendo-se a competente remoção, 

ao passo que se a penhora recair sobre bens imóveis caberá ao devedor 

o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a utilização 

das prerrogativas constantes do art. 212, § 2º, do CPC, quando do 

cumprimento do mandado, se requerido. Serve a presente decisão como 

carta/mandado de citação, conforme dados constantes da petição inicial. 

Primavera do Leste/MT, 6 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006288-86.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO MARICEL EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO FONTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006288-86.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: SUPERMERCADO MARICEL 

EIRELI - EPP EXECUTADO: EVANDRO FONTANA Vistos, Cite-se o 

executado para pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, contado da 

citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e 

AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida. 

Efetuada a penhora deverá a Gestora designar audiência de conciliação. 

Sendo penhorados bens móveis, o encargo de depositário deve ficar 

preferencialmente com o credor, promovendo-se a competente remoção, 

ao passo que se a penhora recair sobre bens imóveis caberá ao devedor 

o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a utilização 

das prerrogativas constantes do art. 212, § 2º, do CPC, quando do 

cumprimento do mandado, se requerido. Serve a presente decisão como 

carta/mandado de citação, conforme dados constantes da petição inicial. 

Primavera do Leste/MT, 6 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006155-44.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAISIA BRITO FREIRE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006155-44.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: JEFFERSON LOPES DA SILVA 

EXECUTADO: RAISIA BRITO FREIRE DA SILVA Vistos, Cite-se o executado 

para pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, contado da citação 

(artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO 

de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida. Efetuada a 

penhora deverá a Gestora designar audiência de conciliação. Sendo 

penhorados bens móveis, o encargo de depositário deve ficar 

preferencialmente com o credor, promovendo-se a competente remoção, 

ao passo que se a penhora recair sobre bens imóveis caberá ao devedor 

o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a utilização 

das prerrogativas constantes do art. 212, § 2º, do CPC, quando do 

cumprimento do mandado, se requerido. Além disso, intime-se o 

requerente para emendar a inicial no prazo de 15(quinze) dias, à luz do 

artigo 321, do Código de Processo Civil, para apresentar documentos 

pessoais do reclamante (RG, CPF e comprovante de residência), sob pena 

de indeferimento da petição inicial. Serve a presente decisão como 

carta/mandado de citação, conforme dados constantes da petição inicial. 

Primavera do Leste/MT, 6 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000474-59.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA FATIMA SILVA FERST VALGOI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000474-59.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: RAFAEL SOLDERA DALLEK 

EXECUTADO: ADRIANA FATIMA SILVA FERST VALGOI Vistos. Cite-se o 

executado para pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, contado da 

citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e 

AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida. 

Efetuada a penhora deverá a Gestora designar audiência de conciliação. 

Sendo penhorados bens móveis, o encargo de depositário deve ficar 

preferencialmente com o credor, promovendo-se a competente remoção, 

ao passo que se a penhora recair sobre bens imóveis caberá ao devedor 

o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a utilização 

das prerrogativas constantes do art. 212, § 2º, do CPC, quando do 

cumprimento do mandado, se requerido. Serve a presente decisão como 

carta/mandado de citação, conforme dados constantes da petição inicial. 

Expeça-se o necessário. 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: 1000568-07.2020.8.11.0037

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)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000568-07.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: EDUARDO ANTONIO 

MANGIALARDO EXECUTADO: OI BRASILTELECOM Vistos, Intime-se a 

devedora, para cumprir a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de multa de 10% (dez por cento) e de expedição de mandado de 

penhora e avaliação (NCPC, 523 e § 1º). Decorrido o prazo sem o 

pagamento, venham conclusos para deliberações. Serve a presente 

decisão como carta/mandado de intimação, conforme dados constantes 

da petição inicial e planilha de débito. Primavera do Leste-MT, 07 de 

fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000637-39.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE IUDY MIAKI SCHULA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA QUEIROZ SULZBACH OAB - MT27715/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA ARIELE ROSA NEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000637-39.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: ANDRE IUDY MIAKI SCHULA - 

EPP EXECUTADO: LUCIANA ARIELE ROSA NEVES Vistos, Intime-se a 

parte devedora para cumprir a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de multa de 10% (dez por cento) e de expedição de mandado de 

penhora e avaliação (NCPC, 523 e § 1º). Decorrido o prazo sem o 

pagamento, venham conclusos para deliberações. Serve a presente 

decisão como carta/mandado de intimação, conforme dados constantes 

da petição inicial e planilha de débito. Primavera do Leste-MT, 7 de 

fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003469-79.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALCIDE MIRANDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 01/10/2019 

Hora: 09:00, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 2 de julho 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: 1003456-80.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO TEIXEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 30/09/2019 

Hora: 08:40, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 2 de julho de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 
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Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003804-98.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/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 Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 01/10/2019 

Hora: 10:00, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 24 de julho 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: 1003919-22.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON HENRIQUE PIOVESAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL ANTONIO BREDA OAB - MT16990/O (ADVOGADO(A))

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 21/10/2019 

Hora: 08:40, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 24 de julho 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: 1003613-53.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELISMAELTON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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 Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 09/10/2019 

Hora: 09:40, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 4 de julho 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: 1003779-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AKASSIA MARIA PEREIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003779-22.2018.8.11.0037. REQUERENTE: AKASSIA MARIA PEREIRA 

FERNANDES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminar - Da impossibilidade de inversão do ônus da prova Deixo 

de analisar por se confundir com o mérito. - Da ausência de consulta 

extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito Deixo de analisar 

tendo em vista que a parte autora apresentou o referido documento no ID 

24778617. Mérito Inicialmente, cumpre registrar que deixo de intimar a 

requerida para se manifestar acerca dos documento apresentados no ID 

24778604 e 24778617 uma vez que se trata apenas de regularização de 

documentos já apresentados aos autos com a inicial. Sustenta a parte 

requerente AKASSIA MARIA PEREIRA FERNANDES que teve seu nome 

negativado indevidamente pela requerida por um débito no valor de 

R$198,40, todavia, “desconhece o suposto débito que deu origem à 

incrição indevida, bem como os valores que lhe são atribuidos, portanto, 

trata-se de fraude”. Sic O requerido contesta, sustentando que não 

cometeu nenhum ato ilícito. 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 reclamante, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ele. Destarte, 

conquanto tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais e ter apresentado faturas, as mesmas não 

são documentos hábeis a comprovar a contratação por se tratar de 

documento unilateral, portanto, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pela parte reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu 

a utilização indevida dos dados pessoais do reclamante, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial, uma vez que os documentos 

apresentados são considerados como unilaterais. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Por outro lado, o fato de 

terceiro só exclui a responsabilidade civil do causador direto do dano, se 

ficar caracterizada a imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de 

falsários é fato previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para 

não causar prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com 

cuidado a documentação apresentada para a contratação, agiu com 

imprudência, surgindo, por consequência, o dever de indenizar. 

Hodiernamente a atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a 

requerida adotado mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu 

para a concretização da lesão. Não há dúvida de que a conduta da 

reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte reclamante 

teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do 

prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. O montante da indenização por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a 

vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067410/2/2020 Página 149 de 703



inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a 

reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica 

da parte reclamante, decorrente da negativação de seu nome, não pode 

ser classificada como muito intensa. A reclamada é, sabidamente, uma 

instituição de grande porte. Registra-se que conforme extrato apresentado 

no ID 24778617 verifica-se que a parte autora possui restrição posterior 

lançada pela OI S/A, a qual não restou demonstrada como indevida tendo 

em vista que não se verifica a distribuição de ação questionando o 

referido débito, todavia, não se aplica ao presente caso a Súmula 385 do 

STJ por se tratar de primeira negativação. De qualquer forma, o fato deve 

ser considerado para fins de arbitramento do valor, tendo em vista que a 

vida creditícia da reclamante está maculada por outra negativação, além 

de uma ação judicial na qual foi demandada e que restou extinta por 

acordo, mas de qualquer forma denota que a reclamante é propensa a não 

quitar regularmente suas dívidas. Entendo que a utilização indevida de 

dados pessoais não pode se converter em fonte de enriquecimento. 

Ademais, deve-se reconhecer que, uma vez realizada a primeira 

negativação indevida, já se configurou o dano extrapatrimonial, sendo 

desinfluentes as demais negativações. Porém, o valor a ser fixado deve 

atender aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, 

sendo que fixo neste caso o valor de R$3.000,00 (três mil reais). Pelo 

exposto, decido pela procedência em parte da pretensão formulada na 

inicial, para: a) declarar inexigível o débito mencionado na inicial; b) 

condenar a reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$3.000,00 

(três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da data desta sentença, 

data na qual o dano foi aferido e ganhou expressão monetária, estando já 

atualizado o valor e; c) determinar a exclusão do nome da parte 

reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, expedindo-se o 

necessário. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual 

a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES 

DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Primavera do Leste-MT, 28 de janeiro de 2.020. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004320-21.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN PIERRE ANDRADE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 29/10/2019 

Hora: 08:00, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 06 de Agosto de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000832-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DIONE VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

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:

MARIA GARZELLA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AVELINE GAIL CALIXTO OAB - MT13476/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO – cumprimento de sentença 

Considerando a petição de cumprimento de sentença (ID 27379726), 

impulsiono o feito para INTIMAR a advogada da parte executada, para, 

querendo, realize o pagamento voluntário do valor da condenação, 

devidamente atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa 

de 10% (dez por cento) (NCPC, 523 e § 1º). Primavera do Leste-MT., -7 de 

fevereiro de 2020 Divanei Pereira da Silva Miranda Gestora Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005187-14.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA MARIN CHIARELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-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 Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 08/10/2019 

Hora: 14:00, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 09 de Setembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003251-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ANTONIO DOS SANTOS (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: 

1003251-85.2018.8.11.0037. REQUERENTE: PEDRO ANTONIO DOS 

SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Conforme Id. n° 20693290, ainda não foi juntada 

aos autos a Nota Fiscal referente ao Alvará Eletrônico n. 485066-1/2019, 

apesar de devidamente intimados. Em decorrência disso, determino que se 

oficie diretamente o beneficiário, IMPORTADORA E EXPORTADORA 

JARDIM CUIABÁ LTDA, para que apresente a Nota Fiscal, no prazo de 05 

(cinco) dias, referente ao procedimento vinculado ao Alvará Eletrônico n° 

485066-1/2019, em nome de Pedro Antonio dos Santos, sob pena de 

bloqueio judicial e responsabilidade civil e criminal dos administradores. 

Cumpra-se, servindo o presente como ofício. Primavera do Leste/MT, 7 de 

fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002846-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SHIRLEI CRUZ DE SOUZA (RECORRENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RECORRIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):
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EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002846-49.2018.8.11.0037. RECORRENTE: CLAUDIA SHIRLEI CRUZ DE 

SOUZA RECORRIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, INTIME-SE a Fazenda Pública MUNICIPAL para, 

querendo, impugnar à execução no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 

535 do CPC. Apresentada a impugnação e constatada sua tempestividade, 

intime-se o(a) exequente para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias. Não existindo impugnação ou renunciado o referido prazo, o 

que deverá ser certificado, desde já homologo os cálculos apresentados 

no cumprimento e determino a expedição do precatório ou RPV, nos 

termos do artigo 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Após, providencie 

o levantamento dos valores descriminados. Cumpra-se com urgência, 

servindo a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de 

citação e intimação/ofício, inclusive de ofício requisitório à Fazenda 

Pública, conforme dados constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 

7 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002903-33.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI (REQUERENTE)

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:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo Nº: 1002903-33.2019.8.11.0037 Promovente: SUZIMARIA MARIA 

DE SOUZA ARTUZI Promovido: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC. Mérito Sustenta a 

reclamante que foi surpreendida com a negativação do seu nome por 

supostos débitos nos valores de R$ 810,66, contudo informa que nunca 

se utilizou ou cadastrou seus dados junto aos serviços disponibilizados 

pela empresa Reclamada, que não possui qualquer ligação com a mesma. 

A reclamada em sua contestação alega que a autora possuía contrato de 

numero 1514223389, que fora habilitado em 11/09/2018, que no ato das 

contratações via telefone e internet são adotadas criteriosa solicitação 

dos dados do contratante, que o presente caso trata-se de possível 

fraude, realizada por terceiro fraudador que utilizou dos documentos 

pessoais da autora, que não houve negligencia da empresa que também 

foi vitima de fraude. 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 do reclamante, em 

virtude da presunção passar a ser favorável a ela. A parte autora nega 

qualquer contratação de serviços com a empresa. A Parte Reclamada não 

apresentou qualquer prova capaz de desconstituir as alegações do autor. 

No caso, cabia à parte Ré fazer prova da origem da dívida, nos termos do 

artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o que não veio aos autos. 

Imperioso ressaltar que a empresa Reclamada não apresentou nenhum 

documento que pudesse comprovar a existência de pendencias 

financeiras da autora. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da reclamante. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes. A inserção do nome da reclamante 

nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. Não há dúvida 

de que a conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte reclamante teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica da parte reclamante, decorrente da negativação de seu 

nome, pode ser classificada como moderada, se comparada a outras 

adversidades. A reclamada é, sabidamente, uma empresa de grande 

porte. Não há informações sobre a situação econômica do reclamante. 

Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 8.000,00. Pelo exposto, decido pela 

procedência da pretensão formulada na inicial, para a) declarar inexigível 

o débito mencionado na inicial imputado pela reclamada; b) condenar a 

reclamada a pagar a parte reclamante R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de 

juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da parte reclamante 

nos cadastros de restrição ao crédito; c) determino a exclusão do nome 

da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. Expeçam-se os 

ofícios pertinentes caso a determinação do item “3” não seja cumprida. À 

Secretaria proceda a retificação do polo passivo para que conste SKY 

SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. Decisão sujeita à homologação da 

Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002439-09.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUZA ALVES HONORIO (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: 

1002439-09.2019.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA NEUZA ALVES 

HONORIO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos, A Defensoria Pública Juntou nota fiscal 

referente ao alvará nº 565042-9/2019, informando que as demais notas 

ficais seriam juntadas em momento oportuno, pois já entrou em contato 

com as empresas beneficiárias. Assim, INTIME-SE A PARTE AUTORA para 

que, no prazo de 30 dias, apresente as demais notas fiscais. Juntada as 

notas fiscais, concluso para sentença. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 7 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002439-09.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUZA ALVES HONORIO (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: 

1002439-09.2019.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA NEUZA ALVES 

HONORIO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos, A Defensoria Pública Juntou nota fiscal 

referente ao alvará nº 565042-9/2019, informando que as demais notas 

ficais seriam juntadas em momento oportuno, pois já entrou em contato 

com as empresas beneficiárias. Assim, INTIME-SE A PARTE AUTORA para 

que, no prazo de 30 dias, apresente as demais notas fiscais. Juntada as 

notas fiscais, concluso para sentença. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 7 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001253-48.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CILENE BELTRAO LEAL (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACINTO CACERES OAB - MT25063/O (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 20/08/2019 

Hora: 16:40, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 22 de julho de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002439-09.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUZA ALVES HONORIO (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: 

1002439-09.2019.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA NEUZA ALVES 

HONORIO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos, A Defensoria Pública Juntou nota fiscal 

referente ao alvará nº 565042-9/2019, informando que as demais notas 

ficais seriam juntadas em momento oportuno, pois já entrou em contato 

com as empresas beneficiárias. Assim, INTIME-SE A PARTE AUTORA para 

que, no prazo de 30 dias, apresente as demais notas fiscais. Juntada as 

notas fiscais, concluso para sentença. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 7 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001315-88.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO JOAQUIM DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

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: 

18/06/2019 Hora: 09:20, a ser realizada no endereço informado acima. 

PRIMAVERA DO LESTE, 01 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: 1001877-97.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN OAB - SP0331254A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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: 

08/07/2019 Hora: 09:20, a ser realizada no endereço informado acima. 

PRIMAVERA DO LESTE, 05 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: 1003516-53.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 07/10/2019 

Hora: 09:00, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 3 de julho 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: 1000668-59.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO DA SILVA (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. 1000668-59.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:JOSE EDUARDO 

DA SILVA 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 
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CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 27/04/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 7 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: 1000669-44.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDSON SOUZA GOMES (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. 1000669-44.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:GLEIDSON 

SOUZA GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino Data: 

27/04/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 7 

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: 1003841-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE APPIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLE SILVA DE LARA PINTO OAB - MT18222-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003841-96.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ADRIANE APPIO REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Recebo o recurso, visto que tempestivo. 

Concedo o benefício da gratuidade de justiça. O recebimento do recurso 

se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira 

parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento 

desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, 

EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as contrarrazões, encaminhe-se os autos 

para apreciação da Colenda Turma Recursal Única da Capital. Primavera 

do Leste/MT, 07 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000643-46.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENTINO BATISTA DE ALBUQUERQUE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI OAB - MT0014026A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA INACIO DE SOUZA BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000643-46.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: LAURENTINO BATISTA DE 

ALBUQUERQUE EXECUTADO: ADRIANA INACIO DE SOUZA BARBOSA 

Vistos, Intime-se a devedora, para cumprir a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e de expedição 

de mandado de penhora e avaliação (NCPC, 523 e § 1º). Decorrido o 

prazo sem o pagamento, venham conclusos para deliberações. Serve a 

presente decisão como carta/mandado de intimação, conforme dados 

constantes da petição inicial e planilha de débito. Primavera do Leste-MT, 

07 de fevereiro de 2019. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000354-55.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA WATANABE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000354-55.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: OLGA WATANABE 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença 

proposta pelo Município de Primavera do Leste em face da Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso no tocante à execução dos honorários 

advocatícios a que foi condenado o ente público pela Turma Recursal 

quando do julgamento do Recurso Inominado deste processo. O 

impugnante afirma que, a partir da entrada em vigor da Emenda 

Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, a Defensoria Pública alcançou 

o patamar de paridade com a Magistratura e o Ministério Público, devendo 

suportar o ônus de não mais receber honorários advocatícios posto que 

“elabora sua própria proposta orçamentária, de acordo com suas 

necessidades, e que inclusive já recebe proventos do próprio Poder 

Executivo para sua manutenção”. Trouxe jurisprudências atualizadas 

sobre o tema. Instado a manifestar-se, o exequente rebateu as alegações 

do executado, aduzindo que a Lei Complementar 132/2009 que estabelece 

as normas gerais de organização da Defensoria Pública nos Estados 

prevê em seu artigo 4º como uma das funções institucionais da 

Defensoria “executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de 

sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos (...)”. 

Além disso, afirma que os honorários foram arbitrados com prudência e 

razoabilidade, não devendo ser reduzidos e nem mesmo excluídos, tendo 

o Município perdido o prazo recursal para questionar a condenação 

quando do julgamento pela Turma Recursal que condenou o recorrente ao 

pagamento dos honorários. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO. 

DECIDO. Consigno, inicialmente, que o pagamento de honorários à 

Defensoria Pública por entes públicos não se trata de matéria pacificada 

pela doutrina e jurisprudência. Existe, inclusive, Repercussão Geral do 

Tema 1002 do STF que discute o pagamento de honorários à Defensoria 

Pública, em litígio com ente público ao qual está vinculada, pendente de 

julgamento. A despeito das discussões, verifico que o Tema não se aplica 

ao presente caso, posto que a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso, não está vinculada ao Município de Primavera do Leste. Ao caso 

em tela, aplica-se a Tese Firmada pelo STJ no Tema 129 “Reconhece-se à 

Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios 

se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte 

integrante”. Além disso, verifico que o ente público executado discute 

matéria acobertada pelo manto da coisa julgada, posto que não recorreu 

do julgamento do Recurso Inominado que o condenou ao pagamento dos 

honorários advocatícios. Ademais existe precedente jurisprudencial atual 

autorizando o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, vejamos: 

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA QUE ATUA 

CONTRA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO À QUAL PERTENCE – 

APLICABILIDADE DA SÚMULA 421 DO STJ – MUNICÍPIO CONDENADO AO 

PAGAMENTO DA VERBA ADVOCATÍCIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSOS IMPROVIDOS. Possível a condenação da Fazenda 

Municipal em honorários de sucumbência, quando em litígio contra a 

Defensoria Pública Estadual, já que se trata de pessoas jurídicas diversas. 

Por outro lado, não são devidos honorários advocatícios pelo Estado de 

Mato Grosso do Sul, nos termos da Súmula 421, do STJ. (TJ-MS - AC: 

08001007120148120049 MS 0800100-71.2014.8.12.0049, Relator: Des. 

Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 07/08/2019, 3ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2019) - DESTAQUEI Posto isso, 
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com fundamento no artigo 203, §1º, artigo 354 e artigo 487, inciso I, todos 

do Código de Processo Civil; no artigo 52, caput, da Lei 9.099/1995; c/c o 

artigo 27 da Lei 12.153/2009, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, 

bem como homologo o cálculo apresentado pela parte exequente na 

petição, no valor de R$88,88 (oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos), 

a título de honorários advocatícios. EXPEÇA-SE ofício requisitório 

diretamente ao ente público, para pagamento do valor homologado, no 

prazo de 60 (sessenta) dias, nos moldes do art. 13, I da Lei nº12153/2009 

e art. 535, §3º, II do CPC. Comprovado o pagamento no prazo de 60 

(sessenta) dias (art. 13, inc. I, da Lei 12.153/2009), EXPEÇA-SE O 

RESPECTIVO ALVARÁ. Após, arquive-se o processo. Decorrido esse 

prazo sem o pagamento, concluso para deliberações. Publicada e 

registrada no processo eletrônico. Intime(m)-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 6 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001806-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON AMARON DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001806-66.2017.8.11.0037. REQUERENTE: NELSON AMARON DE SOUZA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença 

proposta pelo Município de Primavera do Leste em face da Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso no tocante à execução dos honorários 

advocatícios a que foi condenado o ente público pela Turma Recursal 

quando do julgamento do Recurso Inominado deste processo. O 

impugnante afirma que, a partir da entrada em vigor da Emenda 

Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, a Defensoria Pública alcançou 

o patamar de paridade com a Magistratura e o Ministério Público, devendo 

suportar o ônus de não mais receber honorários advocatícios posto que 

“elabora sua própria proposta orçamentária, de acordo com suas 

necessidades, e que inclusive já recebe proventos do próprio Poder 

Executivo para sua manutenção”. Trouxe jurisprudências atualizadas 

sobre o tema. Instado a manifestar-se, o exequente rebateu as alegações 

do executado, aduzindo que a Lei Complementar 132/2009 que estabelece 

as normas gerais de organização da Defensoria Pública nos Estados 

prevê em seu artigo 4º como uma das funções institucionais da 

Defensoria “executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de 

sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos (...)”. 

Além disso, afirma que os honorários foram arbitrados com prudência e 

razoabilidade, não devendo ser reduzidos e nem mesmo excluídos, tendo 

o Município perdido o prazo recursal para questionar a condenação 

quando do julgamento pela Turma Recursal que condenou o recorrente ao 

pagamento dos honorários. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO. 

DECIDO. Consigno, inicialmente, que o pagamento de honorários à 

Defensoria Pública por entes públicos não se trata de matéria pacificada 

pela doutrina e jurisprudência. Existe, inclusive, Repercussão Geral do 

Tema 1002 do STF que discute o pagamento de honorários à Defensoria 

Pública, em litígio com ente público ao qual está vinculada, pendente de 

julgamento. A despeito das discussões, verifico que o Tema não se aplica 

ao presente caso, posto que a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso, não está vinculada ao Município de Primavera do Leste. Ao caso 

em tela, aplica-se a Tese Firmada pelo STJ no Tema 129 “Reconhece-se à 

Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios 

se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte 

integrante”. Além disso, verifico que o ente público executado discute 

matéria acobertada pelo manto da coisa julgada, posto que não recorreu 

do julgamento do Recurso Inominado que o condenou ao pagamento dos 

honorários advocatícios. Ademais existe precedente jurisprudencial atual 

autorizando o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, vejamos: 

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA QUE ATUA 

CONTRA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO À QUAL PERTENCE – 

APLICABILIDADE DA SÚMULA 421 DO STJ – MUNICÍPIO CONDENADO AO 

PAGAMENTO DA VERBA ADVOCATÍCIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSOS IMPROVIDOS. Possível a condenação da Fazenda 

Municipal em honorários de sucumbência, quando em litígio contra a 

Defensoria Pública Estadual, já que se trata de pessoas jurídicas diversas. 

Por outro lado, não são devidos honorários advocatícios pelo Estado de 

Mato Grosso do Sul, nos termos da Súmula 421, do STJ. (TJ-MS - AC: 

08001007120148120049 MS 0800100-71.2014.8.12.0049, Relator: Des. 

Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 07/08/2019, 3ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2019) - DESTAQUEI Posto isso, 

com fundamento no artigo 203, §1º, artigo 354 e artigo 487, inciso I, todos 

do Código de Processo Civil; no artigo 52, caput, da Lei 9.099/1995; c/c o 

artigo 27 da Lei 12.153/2009, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, 

bem como homologo o cálculo apresentado pela parte exequente na 

petição, no valor de R$141,95 (cento e quarenta e um reais e noventa e 

cinco centavos), a título de honorários advocatícios. EXPEÇA-SE ofício 

requisitório diretamente ao ente público, para pagamento do valor 

homologado, no prazo de 60 (sessenta) dias, nos moldes do art. 13, I da 

Lei nº12153/2009 e art. 535, §3º, II do CPC. Comprovado o pagamento no 

prazo de 60 (sessenta) dias (art. 13, inc. I, da Lei 12.153/2009), 

EXPEÇA-SE O RESPECTIVO ALVARÁ. Após, arquive-se o processo. 

Decorrido esse prazo sem o pagamento, concluso para deliberações. 

Publicada e registrada no processo eletrônico. Intime(m)-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 6 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012550-69.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN LANE VIEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO(A))

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8012550-69.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: CARMEN LANE VIEIRA DA 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Trata-se de 

impugnação ao cumprimento de sentença proposta pelo Município de 

Primavera do Leste em face da Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso no tocante à execução dos honorários advocatícios a que foi 

condenado o ente público pela Turma Recursal quando do julgamento do 

Recurso Inominado deste processo. O impugnante afirma que, a partir da 

entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, a 

Defensoria Pública alcançou o patamar de paridade com a Magistratura e o 

Ministério Público, devendo suportar o ônus de não mais receber 

honorários advocatícios posto que “elabora sua própria proposta 

orçamentária, de acordo com suas necessidades, e que inclusive já 

recebe proventos do próprio Poder Executivo para sua manutenção”. 

Trouxe jurisprudências atualizadas sobre o tema. Instado a manifestar-se, 

o exequente rebateu as alegações do executado, aduzindo que a Lei 

Complementar 132/2009 que estabelece as normas gerais de organização 

da Defensoria Pública nos Estados prevê em seu artigo 4º como uma das 

funções institucionais da Defensoria “executar e receber as verbas 

sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por 

quaisquer entes públicos (...)”. Além disso, afirma que os honorários 

foram arbitrados com prudência e razoabilidade, não devendo ser 

reduzidos e nem mesmo excluídos, tendo o Município perdido o prazo 

recursal para questionar a condenação quando do julgamento pela Turma 

Recursal que condenou o recorrente ao pagamento dos honorários. É O 

BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. Consigno, inicialmente, que o 

pagamento de honorários à Defensoria Pública por entes públicos não se 

trata de matéria pacificada pela doutrina e jurisprudência. Existe, inclusive, 
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Repercussão Geral do Tema 1002 do STF que discute o pagamento de 

honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual está 

vinculada, pendente de julgamento. A despeito das discussões, verifico 

que o Tema não se aplica ao presente caso, posto que a Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso, não está vinculada ao Município de 

Primavera do Leste. Ao caso em tela, aplica-se a Tese Firmada pelo STJ 

no Tema 129 “Reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento 

dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente 

federativo diverso do qual é parte integrante”. Além disso, verifico que o 

ente público executado discute matéria acobertada pelo manto da coisa 

julgada, posto que não recorreu do julgamento do Recurso Inominado que 

o condenou ao pagamento dos honorários advocatícios. Ademais existe 

precedente jurisprudencial atual autorizando o pagamento dos honorários 

à Defensoria Pública, vejamos: RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA 

PÚBLICA QUE ATUA CONTRA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO 

À QUAL PERTENCE – APLICABILIDADE DA SÚMULA 421 DO STJ – 

MUNICÍPIO CONDENADO AO PAGAMENTO DA VERBA ADVOCATÍCIA – 

POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS IMPROVIDOS. 

Possível a condenação da Fazenda Municipal em honorários de 

sucumbência, quando em litígio contra a Defensoria Pública Estadual, já 

que se trata de pessoas jurídicas diversas. Por outro lado, não são 

devidos honorários advocatícios pelo Estado de Mato Grosso do Sul, nos 

termos da Súmula 421, do STJ. (TJ-MS - AC: 08001007120148120049 MS 

0800100-71.2014.8.12.0049, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, 

Data de Julgamento: 07/08/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

09/08/2019) - DESTAQUEI Posto isso, com fundamento no artigo 203, §1º, 

artigo 354 e artigo 487, inciso I, todos do Código de Processo Civil; no 

artigo 52, caput, da Lei 9.099/1995; c/c o artigo 27 da Lei 12.153/2009, 

JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, bem como homologo o cálculo 

apresentado pela parte exequente na petição, no valor de R$ 1.026,84 (um 

mil e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos), a título de honorários 

advocatícios. EXPEÇA-SE ofício requisitório diretamente ao ente público, 

para pagamento do valor homologado, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

nos moldes do art. 13, I da Lei nº12153/2009 e art. 535, §3º, II do CPC. 

Comprovado o pagamento no prazo de 60 (sessenta) dias (art. 13, inc. I, 

da Lei 12.153/2009), EXPEÇA-SE O RESPECTIVO ALVARÁ. Após, 

arquive-se o processo. Decorrido esse prazo sem o pagamento, concluso 

para deliberações. Publicada e registrada no processo eletrônico. 

Intime(m)-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 6 de fevereiro de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito PRIMAVERA DO LESTE, 6 de fevereiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011916-39.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELEN LUCI INES DUSO SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011916-39.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: ELEN LUCI INES DUSO SILVA 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença 

proposta pelo Município de Primavera do Leste em face da Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso no tocante à execução dos honorários 

advocatícios a que foi condenado o ente público pela Turma Recursal 

quando do julgamento do Recurso Inominado deste processo. O 

impugnante afirma que, a partir da entrada em vigor da Emenda 

Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, a Defensoria Pública alcançou 

o patamar de paridade com a Magistratura e o Ministério Público, devendo 

suportar o ônus de não mais receber honorários advocatícios posto que 

“elabora sua própria proposta orçamentária, de acordo com suas 

necessidades, e que inclusive já recebe proventos do próprio Poder 

Executivo para sua manutenção”. Trouxe jurisprudências atualizadas 

sobre o tema. Instado a manifestar-se, o exequente rebateu as alegações 

do executado, aduzindo que a Lei Complementar 132/2009 que estabelece 

as normas gerais de organização da Defensoria Pública nos Estados 

prevê em seu artigo 4º como uma das funções institucionais da 

Defensoria “executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de 

sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos (...)”. 

Além disso, afirma que os honorários foram arbitrados com prudência e 

razoabilidade, não devendo ser reduzidos e nem mesmo excluídos, tendo 

o Município perdido o prazo recursal para questionar a condenação 

quando do julgamento pela Turma Recursal que condenou o recorrente ao 

pagamento dos honorários. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO. 

DECIDO. Consigno, inicialmente, que o pagamento de honorários à 

Defensoria Pública por entes públicos não se trata de matéria pacificada 

pela doutrina e jurisprudência. Existe, inclusive, Repercussão Geral do 

Tema 1002 do STF que discute o pagamento de honorários à Defensoria 

Pública, em litígio com ente público ao qual está vinculada, pendente de 

julgamento. A despeito das discussões, verifico que o Tema não se aplica 

ao presente caso, posto que a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso, não está vinculada ao Município de Primavera do Leste. Ao caso 

em tela, aplica-se a Tese Firmada pelo STJ no Tema 129 “Reconhece-se à 

Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios 

se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte 

integrante”. Além disso, verifico que o ente público executado discute 

matéria acobertada pelo manto da coisa julgada, posto que não recorreu 

do julgamento do Recurso Inominado que o condenou ao pagamento dos 

honorários advocatícios. Ademais existe precedente jurisprudencial atual 

autorizando o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, vejamos: 

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA QUE ATUA 

CONTRA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO À QUAL PERTENCE – 

APLICABILIDADE DA SÚMULA 421 DO STJ – MUNICÍPIO CONDENADO AO 

PAGAMENTO DA VERBA ADVOCATÍCIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSOS IMPROVIDOS. Possível a condenação da Fazenda 

Municipal em honorários de sucumbência, quando em litígio contra a 

Defensoria Pública Estadual, já que se trata de pessoas jurídicas diversas. 

Por outro lado, não são devidos honorários advocatícios pelo Estado de 

Mato Grosso do Sul, nos termos da Súmula 421, do STJ. (TJ-MS - AC: 

08001007120148120049 MS 0800100-71.2014.8.12.0049, Relator: Des. 

Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 07/08/2019, 3ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2019) - DESTAQUEI Posto isso, 

com fundamento no artigo 203, §1º, artigo 354 e artigo 487, inciso I, todos 

do Código de Processo Civil; no artigo 52, caput, da Lei 9.099/1995; c/c o 

artigo 27 da Lei 12.153/2009, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, 

bem como homologo o cálculo apresentado pela parte exequente na 

petição, no valor de R$ 133,32 (cento e trinta e três reais e trinta e dois 

centavos), a título de honorários advocatícios. EXPEÇA-SE ofício 

requisitório diretamente ao ente público, para pagamento do valor 

homologado, no prazo de 60 (sessenta) dias, nos moldes do art. 13, I da 

Lei nº12153/2009 e art. 535, §3º, II do CPC. Comprovado o pagamento no 

prazo de 60 (sessenta) dias (art. 13, inc. I, da Lei 12.153/2009), 

EXPEÇA-SE O RESPECTIVO ALVARÁ. Após, arquive-se o processo. 

Decorrido esse prazo sem o pagamento, concluso para deliberações. 

Publicada e registrada no processo eletrônico. Intime(m)-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 6 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011683-42.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON ALMEIDA BATISTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT17439-A (ADVOGADO(A))

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011683-42.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: EDILSON ALMEIDA BATISTA 
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EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos, Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença 

proposta pelo Município de Primavera do Leste em face da Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso no tocante à execução dos honorários 

advocatícios a que foi condenado o ente público pela Turma Recursal 

quando do julgamento do Recurso Inominado deste processo. O 

impugnante afirma que, a partir da entrada em vigor da Emenda 

Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, a Defensoria Pública alcançou 

o patamar de paridade com a Magistratura e o Ministério Público, devendo 

suportar o ônus de não mais receber honorários advocatícios posto que 

“elabora sua própria proposta orçamentária, de acordo com suas 

necessidades, e que inclusive já recebe proventos do próprio Poder 

Executivo para sua manutenção”. Trouxe jurisprudências atualizadas 

sobre o tema. Instado a manifestar-se, o exequente rebateu as alegações 

do executado, aduzindo que a Lei Complementar 132/2009 que estabelece 

as normas gerais de organização da Defensoria Pública nos Estados 

prevê em seu artigo 4º como uma das funções institucionais da 

Defensoria “executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de 

sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos (...)”. 

Além disso, afirma que os honorários foram arbitrados com prudência e 

razoabilidade, não devendo ser reduzidos e nem mesmo excluídos, tendo 

o Município perdido o prazo recursal para questionar a condenação 

quando do julgamento pela Turma Recursal que condenou o recorrente ao 

pagamento dos honorários. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO. 

DECIDO. Consigno, inicialmente, que o pagamento de honorários à 

Defensoria Pública por entes públicos não se trata de matéria pacificada 

pela doutrina e jurisprudência. Existe, inclusive, Repercussão Geral do 

Tema 1002 do STF que discute o pagamento de honorários à Defensoria 

Pública, em litígio com ente público ao qual está vinculada, pendente de 

julgamento. A despeito das discussões, verifico que o Tema não se aplica 

ao presente caso, posto que a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso, não está vinculada ao Município de Primavera do Leste. Ao caso 

em tela, aplica-se a Tese Firmada pelo STJ no Tema 129 “Reconhece-se à 

Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios 

se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte 

integrante”. Além disso, verifico que o ente público executado discute 

matéria acobertada pelo manto da coisa julgada, posto que não recorreu 

do julgamento do Recurso Inominado que o condenou ao pagamento dos 

honorários advocatícios. Ademais existe precedente jurisprudencial atual 

autorizando o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, vejamos: 

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA QUE ATUA 

CONTRA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO À QUAL PERTENCE – 

APLICABILIDADE DA SÚMULA 421 DO STJ – MUNICÍPIO CONDENADO AO 

PAGAMENTO DA VERBA ADVOCATÍCIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSOS IMPROVIDOS. Possível a condenação da Fazenda 

Municipal em honorários de sucumbência, quando em litígio contra a 

Defensoria Pública Estadual, já que se trata de pessoas jurídicas diversas. 

Por outro lado, não são devidos honorários advocatícios pelo Estado de 

Mato Grosso do Sul, nos termos da Súmula 421, do STJ. (TJ-MS - AC: 

08001007120148120049 MS 0800100-71.2014.8.12.0049, Relator: Des. 

Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 07/08/2019, 3ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2019) - DESTAQUEI Posto isso, 

com fundamento no artigo 203, §1º, artigo 354 e artigo 487, inciso I, todos 

do Código de Processo Civil; no artigo 52, caput, da Lei 9.099/1995; c/c o 

artigo 27 da Lei 12.153/2009, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, 

bem como homologo o cálculo apresentado pela parte exequente na 

petição, no valor de R$ 135,53 (cento e trinta e cinco reais e cinquenta e 

três centavos), a título de honorários advocatícios. EXPEÇA-SE ofício 

requisitório diretamente ao ente público, para pagamento do valor 

homologado, no prazo de 60 (sessenta) dias, nos moldes do art. 13, I da 

Lei nº12153/2009 e art. 535, §3º, II do CPC. Comprovado o pagamento no 

prazo de 60 (sessenta) dias (art. 13, inc. I, da Lei 12.153/2009), 

EXPEÇA-SE O RESPECTIVO ALVARÁ. Após, arquive-se o processo. 

Decorrido esse prazo sem o pagamento, concluso para deliberações. 

Publicada e registrada no processo eletrônico. Intime(m)-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 6 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000592-35.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEDIANE PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000592-35.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: RAFAEL SOLDERA DALLEK 

EXECUTADO: LEDIANE PEREIRA DOS SANTOS Vistos. Cite-se o 

executado para pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, contado da 

citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e 

AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida. 

Efetuada a penhora deverá a Gestora designar audiência de conciliação. 

Sendo penhorados bens móveis, o encargo de depositário deve ficar 

preferencialmente com o credor, promovendo-se a competente remoção, 

ao passo que se a penhora recair sobre bens imóveis caberá ao devedor 

o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a utilização 

das prerrogativas constantes do art. 212, § 2º, do CPC, quando do 

cumprimento do mandado, se requerido. Serve a presente decisão como 

carta/mandado de citação, conforme dados constantes da petição inicial. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 6 de 

fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000559-45.2020.8.11.0037

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:

ADEVANIA GONCALVES ROMAGNOLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000559-45.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: MARIA MADALENA ZANATTA - 

EPP EXECUTADO: ADEVANIA GONCALVES ROMAGNOLI Vistos. Cite-se o 

executado para pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, contado da 

citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e 

AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida. 

Efetuada a penhora deverá a Gestora designar audiência de conciliação. 

Sendo penhorados bens móveis, o encargo de depositário deve ficar 

preferencialmente com o credor, promovendo-se a competente remoção, 

ao passo que se a penhora recair sobre bens imóveis caberá ao devedor 

o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a utilização 

das prerrogativas constantes do art. 212, § 2º, do CPC, quando do 

cumprimento do mandado, se requerido. Serve a presente decisão como 

carta/mandado de citação, conforme dados constantes da petição inicial. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 6 de 

fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000565-52.2020.8.11.0037

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:

ERIA SANTANA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000565-52.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: MARIA MADALENA ZANATTA - 

EPP EXECUTADO: ERIA SANTANA DA SILVA Vistos. Cite-se o executado 

para pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, contado da citação 

(artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO 

de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida. Efetuada a 
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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. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 6 de 

fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000571-59.2020.8.11.0037

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:

MARIA EMILIA SILVA GADONSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000571-59.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: MARIA MADALENA ZANATTA - 

EPP EXECUTADO: MARIA EMILIA SILVA GADONSKI Vistos. Acolho as 

duplicatas corretas, juntadas no id. 28829381. 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. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 6 de 

fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000649-53.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PRIMAVERA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL ALVES DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000649-53.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: CENTRO EDUCACIONAL 

PRIMAVERA LTDA - EPP EXECUTADO: DANIEL ALVES DE LIMA Vistos. 

Cite-se o executado para pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, 

contado da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de 

PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida. Efetuada a penhora deverá a Gestora designar 

audiência de conciliação. Sendo penhorados bens móveis, o encargo de 

depositário deve ficar preferencialmente com o credor, promovendo-se a 

competente remoção, ao passo que se a penhora recair sobre bens 

imóveis caberá ao devedor o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. 

Oficial de Justiça a utilização das prerrogativas constantes do art. 212, § 

2º, do CPC, quando do cumprimento do mandado, se requerido. Serve a 

presente decisão como carta/mandado de citação, conforme dados 

constantes da petição inicial. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 7 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000576-81.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON DE LANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE PUNDRICH MULLER OAB - MT20836/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OFICINA DOS VIDROS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000576-81.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: EDISON DE LANA EXECUTADO: 

OFICINA DOS VIDROS LTDA - EPP Vistos. Cite-se o executado para pagar 

o valor exequendo em 03 (três) dias, contado da citação (artigo 829, 

caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos 

bens quantos bastem para o pagamento da dívida. Efetuada a penhora 

deverá a Gestora designar audiência de conciliação. Sendo penhorados 

bens móveis, o encargo de depositário deve ficar preferencialmente com o 

credor, promovendo-se a competente remoção, ao passo que se a 

penhora recair sobre bens imóveis caberá ao devedor o encargo de fiel 

depositário. Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a utilização das 

prerrogativas constantes do art. 212, § 2º, do CPC, quando do 

cumprimento do mandado, se requerido. Serve a presente decisão como 

carta/mandado de citação, conforme dados constantes da petição inicial. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 7 de 

fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002542-16.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT16689-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 DECISÃO Processo: 

1002542-16.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ANGELICA SANTOS DA 

SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Recebo o recurso, visto que 

tempestivo. Concedo o benefício da gratuidade de justiça. O recebimento 

do recurso se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, 

primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, dando-lhe 

conhecimento desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA AS 

CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as contrarrazões, 

encaminhem-se os autos para apreciação da Colenda Turma Recursal 

Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 07 de fevereiro de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000577-66.2020.8.11.0037

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:

DIANE KARINA DIESEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

01 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000577-66.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: MARIA MADALENA ZANATTA - 

EPP EXECUTADO: DIANE KARINA DIESEL Vistos. Cite-se o executado para 

pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, contado da citação (artigo 

829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de 

tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida. Efetuada a 

penhora deverá a Gestora designar audiência de conciliação. Sendo 

penhorados bens móveis, o encargo de depositário deve ficar 
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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. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 7 de 

fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000574-14.2020.8.11.0037

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:

VERA LUCIA MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000574-14.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: MARIA MADALENA ZANATTA - 

EPP EXECUTADO: VERA LUCIA MARTINS Vistos. Cite-se o executado para 

pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, contado da citação (artigo 

829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de 

tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida. Efetuada a 

penhora deverá a Gestora designar audiência de conciliação. Sendo 

penhorados bens móveis, o encargo de depositário deve ficar 

preferencialmente com o credor, promovendo-se a competente remoção, 

ao passo que se a penhora recair sobre bens imóveis caberá ao devedor 

o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a utilização 

das prerrogativas constantes do art. 212, § 2º, do CPC, quando do 

cumprimento do mandado, se requerido. Serve a presente decisão como 

carta/mandado de citação, conforme dados constantes da petição inicial. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 7 de 

fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000570-74.2020.8.11.0037

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:

MICHELI CRISTINA FRANZINI BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000570-74.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: MARIA MADALENA ZANATTA - 

EPP EXECUTADO: MICHELI CRISTINA FRANZINI BARROS Vistos. Cite-se o 

executado para pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, contado da 

citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e 

AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida. 

Efetuada a penhora deverá a Gestora designar audiência de conciliação. 

Sendo penhorados bens móveis, o encargo de depositário deve ficar 

preferencialmente com o credor, promovendo-se a competente remoção, 

ao passo que se a penhora recair sobre bens imóveis caberá ao devedor 

o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a utilização 

das prerrogativas constantes do art. 212, § 2º, do CPC, quando do 

cumprimento do mandado, se requerido. Serve a presente decisão como 

carta/mandado de citação, conforme dados constantes da petição inicial. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 7 de 

fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000562-97.2020.8.11.0037

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:

BEATRIZ PEREIRA NERY (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000562-97.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: MARIA MADALENA ZANATTA - 

EPP EXECUTADO: BEATRIZ PEREIRA NERY Vistos. Cite-se o executado 

para pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, contado da citação 

(artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO 

de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida. Efetuada a 

penhora deverá a Gestora designar audiência de conciliação. Sendo 

penhorados bens móveis, o encargo de depositário deve ficar 

preferencialmente com o credor, promovendo-se a competente remoção, 

ao passo que se a penhora recair sobre bens imóveis caberá ao devedor 

o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a utilização 

das prerrogativas constantes do art. 212, § 2º, do CPC, quando do 

cumprimento do mandado, se requerido. Serve a presente decisão como 

carta/mandado de citação, conforme dados constantes da petição inicial. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 7 de 

fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011070-22.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CAMILA DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN DE OLIVEIRA SILVA SHILINKERT OAB - SP208322 

(ADVOGADO(A))

LUCIANO DA SILVA BURATTO OAB - SP0179235A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011070-22.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: ALINE CAMILA DE SOUSA 

EXECUTADO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos, DEFIRO penhora eletrônica no Sistema 

BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC/2015. Em consulta 

posterior constatei que a ordem de penhora foi um sucesso absoluto, de 

forma que procedi à ordem de transferência do valor para a conta de 

Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça, e o consequente desbloqueio 

do valor excedente, conforme comprovante em anexo. INTIME-SE a parte 

devedora dando-lhe conhecimento da penhora para, querendo, oferecer 

impugnação em 05 dias (art. 854, § 3.º, CPC). Serve a presente decisão 

como ofício para vinculação do valor ao processo na Conta de Depósitos 

Judiciais. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 7 de fevereiro de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012182-60.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIRIO FURLANETTO (EXEQUENTE)

ALZIRA FURLANETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

US COBRANCAS E CONSULTORIA DE NEGOCIOS EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

US TRAVEL OPERADORA DE TURISMO EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA PASSOS OAB - SP0063096A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8012182-60.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: LIRIO FURLANETTO, ALZIRA 

FURLANETTO EXECUTADO: US TRAVEL OPERADORA DE TURISMO EIRELI 

- ME, US COBRANCAS E CONSULTORIA DE NEGOCIOS EIRELI - EPP 

VISTOS. A parte Exequente peticionou no Id. 15608879 requerendo a 

instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em 

desfavor da empresa US COBRANÇAS E CONSULTORIA DE NEGÓCIOS. 

Aduz que restou infrutífera a pesquisa de ativos financeiros via 

BACENJUD e a fim de encontrar bens da executada verificou a formação 

de grupo econômico, eis que a empresa executada se utiliza de 2 (dois) 

CNPJs diferentes para realizar suas negociações. Foi instaurado o 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinada a 

citação da empresa US COBRANÇAS E CONSULTORIA DE NEGÓCIOS 

EIRELLI – EPP. Devidamente citada, a empresa alegou, preliminarmente, 

falta de interesse de agir e, no mérito, a falta de elementos que 

demonstrem o desvio de finalidade, a confusão patrimonial e o grupo 

econômico. Instada a se manifestar, a parte exequente reiterou o pedido 

de inclusão no polo passivo da demanda da empresa US COBRANÇAS E 

CONSULTORIA DE NEGÓCIOS EIRELLI – EPP bem como, a 

desconsideração da personalidade jurídica, e, por fim requereu a 

concessão de tutela cautelar antecedente visando bloqueio de ativos 

financeiros das requeridas a fim de garantir a execução. Após vieram os 

autos conclusos. É o sucinto relato. Decido. Preliminarmente, a US 

COBRANÇAS E CONSULTORIA DE NEGÓCIOS EIRELLI – EPP requereu o 

reconhecimento da falta de interesse de agir, eis que a parte exequente 

não realizou pedidos de penhora do faturamento da executada e dos 

veículos encontrados. Compulsando os autos tenho que não deve 

prosperar a preliminar arguida, isso porque restaram infrutíferas as 

buscas de ativos financeiros realizada via BACENJUD, assim como, 

tem-se que os veículos encontrados contêm várias restrições a título de 

penhora. Cumpre destacar que é facultativo a parte exequente requerer a 

penhora perante bens que já possuem restrições de penhora. Além disso, 

o interesse de agir da parte exequente encontra-se demonstrado ante a 

diligência empenhada para localizar bens para ver seu crédito adimplido. 

Diante disso, rejeito a preliminar arguida e passo a análise do mérito. 

Infere-se dos documentos juntados pela parte Exequente Id. 15608879, 

15608881, 15608883 e 15608884, que de fato, há fortes indícios de 

formação de grupo econômico familiar, senão vejamos: O print Screen da 

rede social, id nº 15608879, consta que Rebeca Resende Oscalis Martins 

trabalha na empresa executada US Travel Operado de Turismo LTDA. 

Verifico que Rebeca Resende Oscalis Martins é sócia proprietária na 

empresa US COBRANÇAS E CONSULTORIA DE NEGÓCIOS EIRELLI – EPP, 

conforme documento anexo de id nº 15608883. Também restou 

evidenciado que Danilo Oscalis Martins é sócio proprietário da empresa 

executada e mantém relacionamento com Rebeca Resende Oscalis 

Martins. Consigno que ambas as empresas são representadas em juízo 

pelo mesmo grupo de advogados, não só na presente ação, mas em 

diversas demandas, conforme documentos de id n° 28312095. Inobstante 

a isso, o documento de id nº 15608879, comprova que a empresa US 

COBRANÇAS E CONSULTORIA DE NEGÓCIOS EIRELLI – EPP é 

beneficiária/favorecida de valores oriundos de contratos firmados pela 

empresa executada US Travel Operadora de Turismo LTDA. Denota-se 

que apesar das empresas US COBRANÇAS E CONSULTORIA DE 

NEGÓCIOS EIRELLI – EPP e US Travel Operadora de Turismo LTDA 

possuírem atividade econômica diversa, fazem parte do mesmo grupo 

econômico, eis que são controladas pela mesma família, bem como, a 

captação de clientes é feita pela US travel Operadora de Turismo LTDA e 

o controle financeiro é realizado pela US COBRANÇAS E CONSULTORIA 

DE NEGÓCIOS EIRELLI – EPP. É nítido que o faturamento advindo dos 

contratos firmados pela agência de turismo US Travel Operadora de 

Turismo LTDA é arrecadado pela US COBRANÇAS E CONSULTORIA DE 

NEGÓCIOS EIRELLI – EPP, eis que é a favorecida nos boletos bancários. 

Portanto, resta comprovado que US travel Operadora de Turismo LTDA e 

US COBRANÇAS E CONSULTORIA DE NEGÓCIOS EIRELLI – EPP integram o 

mesmo grupo econômico. Nesse sentido: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

ACOLHIMENTO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE 

PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. GRUPO ECONÔMICO DE 

FATO CARACTERIZADO. COMPORTAMENTO FRAUDULENTO E ABUSO DE 

PERSONALIDADE, EM PREJUÍZO DE CREDORES. MANUTENÇÃO DA 

DECISÃO. Os documentos acostados os autos comprovam que a 

executada não apenas esvaziou seu patrimônio, mas também integrava 

um grupo econômico de fato, caracterizado pela unidade de gestão, 

identidade de sedes sociais, semelhança de objeto social, gerenciamento 

e sociedade integrada pelas mesmas pessoas físicas ou da mesma família 

ou relacionadas entre si. Agravo conhecido em parte e, na parte 

conhecida, não provido. (TJ-SP 22290887520178260000 SP 

2229088-75.2017.8.26.0000, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de 

Julgamento: 01/03/2018, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 01/03/2018). Destaquei. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO FISCAL. COMANDO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE 

GRUPO ECONÔMICO DE FATO, CARACTERIZADO PELA IDENTIDADE DO 

OBJETO SOCIAL, ENDEREÇOS E GERÊNCIA. SERVIÇO HOTELEIRO. 

CONGLOMERADO COMPOSTO POR INTEGRANTES DA MESMA FAMÍLIA, A 

DENUNCIAR A CONVERGÊNCIA DE INTERESSES. SUCESSIVAS 

MODIFICAÇÕES REGISTRAIS QUE, ALIADAS ÀS MOVIMENTAÇÕES 

FINANCEIRAS, SINALIZAM A UTILIZAÇÃO ILÍCITA DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA EM PREJUÍZO DO ERÁRIO. SOLIDARIEDADE RECONHECIDA 

(ART. 124, I, DO CTN). "A presença de documentos que demonstram a 

transferência de valores para outras empresas do grupo, com atividades 

afins ou idênticas, com sócio comum detentor de poderes de 

administração, além de outros elementos indicativos, como sócios 

integrantes da mesma família, denominação e endereços próximos/iguais, 

é suficiente para caracterizar a existência de um grupo econômico de 

fato, permitindo, pela aplicação da teoria da aparência, decretar a 

desconsideração da personalidade jurídica (na forma indireta) para o fim 

de atingir bens das outras empresas integrantes do grupo, que não 

tenham participado diretamente do negócio jurídico questionado." (AI n. 

2015.017937-0, de Trombudo Central, rel. Des. Dinart Francisco Machado, 

j. 16.6.2015). DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM 

DESFAVOR DE TODOS OS SÓCIOS. CONFUSÃO PATRIMONIAL. 

PAGAMENTO DE DESPESAS DE UMA EMPRESA REALIZADO POR OUTRA. 

INDÍCIOS DE PRÁTICA DE ATOS FRAUDULENTOS. POSSIBILIDADE. 

PRECEDENTES DO TJSC. MEDIDAS CAUTELARES. PRINCÍPIO DA 

INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. BLOQUEIO DE ATIVOS 

FINANCEIROS REFERENTES A CRÉDITOS FUTUROS DE TRANSAÇÕES 

EFETIVADAS MEDIANTE PAGAMENTO COM CARTÕES DE CRÉDITO E 

DÉBITO. INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE. POSSIBILIDADE DE 

COMANDO INCIDENTAL NO PROCESSO DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. 

PERCENTUAL FIXADO EM 10% (DEZ POR CENTO) DOS GANHOS. LIMITE 

QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À ESPÉCIE. AUSÊNCIA 

DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM A NECESSIDADE DA REDUÇÃO. 

INTERLOCUTÓRIA ESCORREITA. "É possível, em caráter excepcional, que 

a penhora recaia sobre o faturamento da empresa, desde que o 

percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial, 

sem que isso configure violação do princípio da menor onerosidade para o 

devedor, posto no art. 620 do CPC." (STJ, AgRg no Resp 1.320.996/RS, 

Rel. Min. Castro Meira, j. 1.9.2012). RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 01570667820158240000 Capital 

0157066-78.2015.8.24.0000, Relator: Vilson Fontana, Data de Julgamento: 

25/10/2018, Quinta Câmara de Direito Público). Grifei. Outrossim, no que 

tange ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, para fins 

de constrição de bens da sociedade para a satisfação de dívida de 

empresa pertencente ao mesmo grupo econômico, creio tratar-se de 

medida excepcional, somente sendo admitida nos casos em que 

demonstrados os requisitos do artigo 28, do Código de Defesa do 

Consumidor, in verbis: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a 

personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do 

consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, 

fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A 

desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado 

de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica 

provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades 

integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são 

subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste 

código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente 

responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As 

sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser 

desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de 

alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos 

consumidores. No caso dos autos, devidamente demonstrada a formação 

de grupo econômico, e devidamente comprovado ato ilícito a fim de causar 
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obstáculo ao ressarcimento de prejuízo ao consumidor, mostra-se 

possível a aplicação da teoria menor da desconsideração da 

personalidade jurídica, para fins de responsabilização da empresa, 

justificando sua inclusão no polo passivo da presente execução. A 

jurisprudência em caso similar, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFERIMENTO DA 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PELO JUÍZO A QUO. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA (ART. 28, CDC). PRESENÇA DOS REQUISITOS 

AUTORIZADORES. INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA 

OU MUDANÇA DE ENDEREÇO ENSEJAM A DESCONSIDERAÇÃO DA 

PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA NA 

ÍNTEGRA. 1 – A teoria da despersonalização da pessoa jurídica permite 

que não mais se considerem os efeitos da personificação ou da autonomia 

jurídica da sociedade, para atingir e vincular a responsabilidade dos seus 

sócios, nos termos dos arts. 790, II, e 795, do CPC. 2 - Consoante dicção 

do artigo 28 do CDC, com relação à despersonalização no âmbito das 

relações de consumo, hipótese dos autos, adotou-se a teoria menor da 

desconsideração, bastando, para tanto, provar a insolvência da pessoa 

jurídica. 3 - Não cabe no caso em concreto se perquirir acerca da 

existência de fraudes e abusos de direito, cometidos em nome da 

personalidade jurídica, requisitos esses estritos às relações meramente 

travadas com fulcro no Código Civil. Foram procedidas consultas vias 

BACENJUD, e RENAJUD, nos autos do cumprimento de sentença, para fins 

de perseguição dos créditos devidos pela empresa executada, cujo 

sócios são os agravantes, sendo que tais medidas restaram infrutífera. 

Logo tem-se por demonstrados os motivos autorizadores para o 

redirecionamento da execução com a desconsideração da personalidade 

jurídica da empresa. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO 

UNÂNIME. (Agravo de Instrumento nº 201900708750 nº 

único0002584-09.2019.8.25.0000 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça 

de Sergipe - Relator (a): José dos Anjos - Julgado em 02/07/2019) (TJ-SE - 

AI: 00025840920198250000, Relator: José dos Anjos, Data de Julgamento: 

02/07/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL). Destaquei. Deste modo, DEFIRO a 

desconsideração inversa da personalidade jurídica conforme requerido, 

incluindo a empresa US COBRANÇAS E CONSULTORIA DE NEGÓCIOS 

EIRELLI – EPP, no polo passivo da ação. Em relação à tutela pretendida, 

entendo que preenche os requisitos autorizadores, posto que a 

probabilidade do direito restou devidamente demonstrada com o 

reconhecimento da formação de grupo econômico entre as empresas 

requeridas, bem como do comprovado intuito de causar obstáculo ao 

ressarcimento de prejuízos ao consumidor, posto que a empresa que 

celebra os contratos não é a mesma que recebe os valores destes 

mesmos contratos. Assim, o deferimento da tutela cautelar antecedente é 

medida que se impõe a fim de garantir o cumprimento de sentença. Posto 

isso, CONCEDO A TUTELA PLEITEADA, para determinar o ARRESTO do 

valor de R$ 22.880,91 (vinte e dois mil e oitocentos e oitenta reais e 

noventa e um centavos). Na sequência, procedi a tentativa de penhora on 

line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC/2015. Em 

consulta posterior constatei que a ordem de penhora foi um sucesso 

absoluto, sendo bloqueado R$921,76 (novecentos e vinte e um reais e 

setenta e seis centavos) da empresa US TRAVEL OPERADORA DE 

TURISMO EIRELI e R$21.959,15 (vinte e um mil e novecentos e cinquenta e 

nove reais e quinze centavos), de forma que procedi à ordem de 

transferência dos valores para a conta de Depósitos Judiciais do Tribunal 

de Justiça, e o consequente desbloqueio do valor excedente, conforme 

comprovante em anexo. INTIME-SE os devedores dando-lhe conhecimento 

da penhora para, querendo, oferecer impugnação em 05 dias (art. 854, § 

3.º, CPC). Serve a presente decisão como ofício para vinculação do valor 

ao processo na Conta de Depósitos Judiciais. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 7 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000480-66.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABRINA LIMA MOREIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO PEDROSO DE LIMA (REU)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000480-66.2020.8.11.0037. AUTOR: FABRINA LIMA MOREIRA REU: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ALVARO PEDROSO DE LIMA 

Vistos, Trata-se de AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA 

REABILITAÇÃO QUÍMICA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA proposta por FABRINA LIMA MOREIRA, 

assistido(a) pela Defensoria Pública em desfavor do MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT e de ALVARO PEDROSO DE LIMA (todos 

qualificados na petição inicial). A requerente narra que é sobrinha do 

requerido, o qual vem sofrendo com suas patologias, esquizofrenia e 

usuário de entorpecentes (CID 10 F20). Relata que Alvaro apresenta 

comportamento agressivo e faz uso de medicamentos para controlar sua 

patologia, no entanto, devido a sua dependência química, deixa de 

administrar de forma correta os medicamentos necessários. Afirma que o 

sobrinho apresenta risco para si, para sua família e para a sociedade de 

modo geral, pois recentemente foi pego portando arma branca, e corre o 

risco de sofrer overdose, pelo excesso de uso de drogas. Dessa maneira, 

a autora pretende a concessão da tutela antecipada para que o(s) ente(s) 

público(s) requerido(s) adote(m) as providências necessárias para a 

internação do requerido de forma compulsória, em centro de tratamento 

especializado em reabilitação para dependência química. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. A causa está inserta, por ora, na competência 

deste Juízo, em conformidade com a Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 

2009 (artigos 1º, parágrafo único e 2º, caput), combinada com a 

Resolução 4/2014/TP, já que de antemão não é possível aferir que o valor 

extrapole o limite de 60 (sessenta) salários mínimos. No Juizado Especial 

da Fazenda Pública, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, 

deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do 

processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação (art. 3º da Lei 

12.153/2009). Para a concessão da tutela provisória de urgência, de 

natureza antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos 

artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as advertências 

do artigo 302, 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. (...) Art. 

303. 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, do direito 

que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. (...) (Destaquei) A probabilidade do direito buscado está 

demonstrada pelo teor da petição inicial e, sobretudo, pelo relatório médico 

subscrito pelo(a) Dra. Keila A. F. Klein (CRM/MT 10183), que indica a 

internação do requerido em Clínica ou Hospital especializado. No que diz 

respeito ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

verifica-se pelo teor da declaração médica e familiar, bem como pelo 

tempo mínimo legal de trâmite do processo, uma vez que, em sendo-lhe a 

sentença favorável, este(a) já poderá ter a sua condição agravada, talvez 

irremediavelmente. Por fim, destaco que, no que diz respeito ao perigo de 

irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado, o direito alegado 

está razoavelmente demonstrado neste feito, bem como este não constitui 

óbice ao deferimento da medida, pois tal requisito é mitigado pelo princípio 

da proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem prevalecer os 

direitos à saúde e à vida sobre o interesse econômico do ente público 

(Nesse sentido são os seguintes precedentes: TJ/MT, AI, 123307/2013, 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 

16/12/2014, Data da publicação no DJE 19/12/2014. TJ-SC, AG: 

20130800558 SC 2013.080055-8 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara de Direito 

Público Julgado. TJ-PR, 8821863 PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do 

exposto, com supedâneo no artigo 3º da Lei 12.153/09 c/c artigos 300 e 

303, ambos do Código de Processo Civil, defiro a tutela provisória de 

urgência satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) a obrigação de 

disponibilizar o tratamento de saúde, por meio da internação compulsória 
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de ALVARO PEDROSO DE LIMA (qualificado (a) na petição inicial), 

devendo o requerido, Município de Primavera do Leste/MT, custear o 

pagamento das despesas médico-hospitalares em Hospital/Clínica 

especializada em tratamento de dependência química, eleita a seu critério. 

Advirto que o não cumprimento da obrigação de fazer ensejará a 

aplicação das medidas necessárias à satisfação da obrigação (art. 297 do 

CPC), neste caso, o bloqueio de verba pública, conforme precedentes 

jurisprudenciais, a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. JUNTADA 

DE RECEITUÁRIO QUE ATESTAM A PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À 

SAÚDE E DO IDOSO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. DOS ENTES 

FEDERADOS. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. 

POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM FACE DO 

DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É dever do 

Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno 

exercício do direito à saúde. 2. A obrigação do Estado de fornecer à 

pessoa hipossuficiente tratamento digno de saúde é inequívoca e decorre 

de regra constitucional insculpida no artigo 196 da Carta da República. 3. 

Reconhecida a necessidade de fixação, em face do ente público, de um 

meio coercitivo para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa 

pecuniária, pela possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais 

efetivo à entrega da tutela vindicada. 4. Agravo provido. TJ/MT, AI, 

134182/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 15/09/2014. Consigno que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários 

mínimos. SALIENTO que a desinternação do(a) paciente será precedida de 

Laudo da Equipe Multidisciplinar, independentemente de autorização deste 

juízo (que, contudo, deverá ser cientificado), em que deverá atestar que 

o(a) paciente encontra-se apto(a) para um convívio social equilibrado (não 

colocando em risco sua vida e a de terceiros), atestando que não se faz 

mais necessária sua internação compulsória. Igualmente, consigno ser 

DESNECESSÁRIA A AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA O TRANSPORTE 

DO(A) PACIENTE DE VOLTA AO SEU DOMICÍLIO. INTIME-SE o Gestor do 

SUS no âmbito municipal, na pessoa do Secretário Municipal de Saúde, 

para que providencie o tratamento do(a) paciente, devendo a equipe da 

Secretaria Municipal de Saúde providenciar o transporte do(a) paciente, 

com todos os meios necessários para conduzi-lo(a) à internação, no 

hospital/clínica eleita, sem prejuízo das providências necessárias, caso 

ele(a) se recuse em fazê-lo voluntariamente. A intimação deverá ser 

encaminhada para os e-mails disponíveis na Serventia Judicial, com as 

peças necessárias, e com o esclarecimento de que o Oficial de Justiça vai 

entrar em contato com essa Secretaria para combinar os procedimentos 

de encaminhamento do (a) paciente. Intime-se, ainda, para trazer aos 

autos os dados completos da clínica/hospital para onde o (a) paciente for 

encaminhado (a), com os valores e vencimentos das mensalidades, para 

que este Juízo possa proceder ao bloqueio judicial, caso haja 

necessidade. Visando a efetividade da medida, DETERMINO o auxílio do 

SAMU e, ainda, a ser verificado antes de cumprir a medida de busca do 

(a) paciente, todas as condições para apreendê-lo (a), se for necessário 

sedá-lo (a), bem como quanto a disposição do local para mantê-lo (a) até 

que seja conduzido(a) para internação no Hospital Psiquiátrico 

Especializado/Clínica Especializada, devendo-se encaminhar esta decisão 

ao e-mail corporativo disponível na Secretaria, com a observação de que o 

Oficial de Justiça, quando do cumprimento, solicitará o auxílio requisitado 

(se necessário). Pela mesma razão, REQUISITO, desde já, ao Comando da 

Polícia Militar local, que disponibilize, caso necessário, efetivo policial 

suficiente para proceder à captura e condução segura do(a) paciente, 

inclusive propiciando a segurança das demais autoridades envolvidas no 

caso, devendo-se encaminhar esta decisão ao e-mail corporativo 

disponível na Secretaria, com a observação de que o Oficial de Justiça, 

quando do cumprimento, solicitará o auxílio requisitado (se necessário). 

Tendo em vista que a parte autora é assistida pela Defensoria Pública, 

nomeio curador especial o Núcleo de Apoio Jurídico (NAJU) desta 

Comarca que, por intermédio do(a) seu(ua) representante, Dr.ª Anna Paula 

Landim da Silva Flesch, OAB/MT nº 14.932/O, deverá patrocinar a defesa 

do(a) requerido(a), requerendo o que for de direito. Diante do quadro 

físico, psíquico e social descritos pelo médico, determino a CITAÇÃO do 

Curador Especial (art. 245, §§4º e 5º, do CPC), para defesa dos 

interesses do(a) requerido(a)/paciente. No que diz respeito ao custeio do 

tratamento, faz-se prudente que seja custeado pelo réu, pois, sem dúvida, 

não se pode deixar ao desamparo as pessoas necessitadas. O direito à 

saúde é garantido a todos e deve ser o objetivo principal do poder público. 

CITE-SE o Município de Primavera do Leste, na pessoa do seu 

representante legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos 

da presente ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 

12.153, de 2009), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). Deixo de designar 

audiência de conciliação, porque incongruente com a marcha processual 

resultante da medida antecipatória da tutela ora deferida, atentando-se, 

contudo, que o prazo para defesa, neste caso, é de 30 (trinta) dias, em 

consonância com o Enunciado 1, da Fazenda Pública de Mato Grosso, a 

seguir transcrito: Enunciado 1. A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa. (Enunciado da Fazenda Pública de Mato Grosso. 

Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação das partes, em não havendo 

incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se com urgência, 

servindo a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de 

citação, intimação/ofício, inclusive como mandado de internação e ofício de 

requisição ao SAMU e à Polícia Militar, conforme dados constantes da 

petição inicial. Primavera do Leste/MT, 7 de fevereiro de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003504-39.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSANE FRANCISCA DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

FERNANDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

FABIO DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003504-39.2019.8.11.0037. REQUERENTE: FABIO DOMINGOS, 

FERNANDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, JOSANE FRANCISCA DIAS DE SOUZA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Tendo em vista a 

independência do microssistema jurídico dos Juizados Especiais em 

relação às normas do Código de Processo Civil, sobretudo à vista do que 

preveem a Constituição Federal, em seu art. 98, inc. I, a Lei 9.099/1995 e a 

Lei 12.153/2009, corroborado pelo art. 1.046, §2º, do novo CPC, ao 

determinar que: Permanecem em vigor as disposições especiais dos 

procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará 

supletivamente este Código, entende-se pela manutenção do juízo de 

admissibilidade recursal no âmbito dos Juizados Especiais. Assim, recebo 

os recursos inominados interpostos por ambas as partes em Id 27966031 

e 28673443. Em relação ao recurso do requerido está dispensado do 

preparo, uma vez que o recorrente é o Estado de Mato Grosso, nos 

termos do artigo 1.007, §1º, do Código de Processo Civil c/c artigo 27 da 

Lei 12.153/2009, sendo que as contrarrazões já foram apresentadas. 

Quanto ao recurso do requerente, concedo o benefício da gratuidade de 

justiça. INTIME-SE O RECORRIDO ESTADO DE MATO GROSSO PARA 

APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. O recebimento 

dos recursos dá-se meramente no efeito devolutivo, nos termos do artigo 

43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Decorrido o prazo, expeça-se a 

certidão (se necessária) e encaminhe-se o processo para apreciação 

pela Egrégia Turma Recursal Única. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 7 

de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004484-54.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VITRALLE VIDROS E ALUMINIOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA VALUZ DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004484-54.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: VITRALLE VIDROS E 

ALUMINIOS LTDA - ME EXECUTADO: MARIA APARECIDA VALUZ DE 

OLIVEIRA Vistos, Verifico que as partes transigiram sobre o objeto desta 

lide, conforme termo de acordo juntado nos autos (id. n°17421088). Certo 

é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização de demandas 

mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de 

julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e 

tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. Com 

efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de transação é título 

executivo judicial, possuindo ela eficácia da sentença com mérito. Assim, 

considerando o processo instruído para eventual homologação, merece 

acolhimento a pretensão das partes. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO 

DE CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no bojo do processo de 

conhecimento é perfeitamente possível a sua extinção com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. 

(TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG , Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 21/06/2013). Nestes termos, considerando que a matéria 

desta lide está relacionada a direito disponível e as partes são capazes, 

não verifico empecilho à homologação do acordo apresentado. Isto posto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado entre as partes, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente, julgo extinto o 

presente processo em conformidade com o art.487, III, alínea “b”, do 

CPC/2015. Transitada em julgado, arquive-se definitivamente os autos, 

com baixa. Isento de custas e honorários advocatícios. Primavera do 

Leste/MT, 06 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000817-26.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEANY KETHLER MELO MORRETI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000817-26.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LEANY KETHLER MELO 

MORRETI REQUERIDO: ADVOCACIA GERAL DA UNIAO, GOVERNO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

Vistos, Homologo a desistência da presente ação, manifestada pela parte 

requerente (id. nº 28497515), 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 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. Incabível a 

condenação em custas e honorários advocatícios, por força da previsão 

contida nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 

12.153/2009. Publicada e registrada eletronicamente. Transitada em 

julgado, arquive-se, com a devida baixa. Cumpra-se. 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: 1004475-92.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

ANDRÉ WILLIAM CHORMIAK OAB - MT14861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

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: 

1004475-92.2017.8.11.0037. REQUERENTE: KAMILA ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A., UNIC EDUCACIONAL LTDA S E N T 

E N Ç A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por KAMILA ALVES DA 

SILVA em desfavor de IUNI EDUCACIONAL S/A e UNIC EDUCACIONAL 

LTDA, todos qualificados nos autos. Deixo de relatar os fatos, nos termos 

do artigo 38, da Lei n. 9.099/1995. Fundamento e Decido. O objeto da lide é 

matéria exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de 

provas em audiência e enseja o julgamento antecipado da demanda, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. A Reclamante requer a 

inversão do ônus. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe 

no inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus da 

prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da 

alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é necessário a 

presença dos requisitos mencionados. No caso, verifico que a 

hipossuficiência da demandante em relação às demandadas, sendo 

imprescindível a inversão para possibilitar a igualdade entre as partes. 

Ademais, é inviável exigir a prova ao autor, já que nega a existência de 

relação jurídica. Portanto, resta evidente que o caso se trata de produção 

de prova negativa, sendo necessária a inversão do ônus da prova. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE 

QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE 

IPSA - FIXAÇÃO DO RESSARCIMENTO EM QUANTIA ADEQUADA - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE - 

APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - 

RECURSO NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, 

cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do 

CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem 

que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição 

em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, 

sendo presumido o dano moral daí decorrente, dispensando, portanto, a 

produção de prova. A indenização fixada em valor razoável e 

proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar 

enriquecimento ilícito, não comporta alteração. Mantém-se os honorários 

advocatícios que cumprem a função de remunerar com justiça o 

profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito. Ao julgar o Recurso, 

o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente definida, levando em 

conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (Ap 

17072/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 

06/04/2018).(Grifei). Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova. Ressalto que o deferimento do pedido de inversão do ônus da 

prova não impede o conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, 

uma vez que este juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas 

trazidas pelas partes, que se mostram suficientes para o julgamento do 

processo na fase em que se encontra. Ademais, como mencionado, resta 

evidente a imprescindibilidade de inversão por se tratar de prova negativa, 

sendo ônus das requeridas demonstrar a regularidade da dívida e da 

inclusão do nome da reclamante no rol de inadimplentes. Da revelia. 

Desacolho o pedido de revelia da primeira Reclamada, tendo ocorrido mero 

vício de representatividade por questãso documental, já que as rés são 

empresas do mesmo conglomerado (uma é UNIC Cuiabá e a outra UNIC 

Primavera do Leste, de forma que entendo que ambas estavam 

representadas na audiência de conciliação, tanto que a contestação 

apresentada em seguida é também una. Passo a análise do mérito. A 

reclamante afirma, em síntese, que firmou em 28/03/2015 contrato de 

parcelamento estudantil privado – PEP - de semestralidade escolar com a 
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1ª Requerida com o fito de cursar o curso de Engenharia Civil, até que 

viesse a firmar o Contrato de Financiamento Estudantil – FIES - através do 

FNDE, sendo que referido contrato prevê em sua cláusula 8ª a rescisão 

automática em caso de contratação com o FIES: Ocorre que em 

07/05/2015 a requerente firmou o Contrato nº 219.706.643 junto ao FNDE 

de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, ou seja, o contrato 

firmado com a 1ª Requerida estaria automaticamente rescindindo, 

especialmente à luz do cronograma de liberação dos recursos que liberou 

em 11/05/2015 o valor de R$ 5.955,55 referente as mensalidades 

anteriores ao contrato firmado, ou seja, amoldando-se perfeitamente à 

situação descrita no contrato de parcelamento de semestralidade. Após a 

contratação do FIES para pagamento das mensalidades junto à 1ª 

Requerida, acabou transferindo seu curso para o curso mantido pela 2ª 

Requerida que integra o mesmo grupo econômico[1][1] da 1ª Requerida, 

procedendo aos aditamentos necessários. Que a reclamante foi inclusa no 

cadastro de inadimplentes no valor de R$ 8.309,60 (oito mil trezentos e 

nove reais e sessenta centavos) conforme extrato do SPC juntado, 

cobrado indevidamente pelas reclamadas. Em sua defesa a primeira 

reclamada alegou que a reclamante firmou contrato de parcelamento 

estudantil, sendo que no segundo semestre a reclamante prestou novo 

vestibular e matriculou-se na Unidade de Primavera do Leste pertencente 

a segunda reclamada, sendo que o FIES foi liberado para referida unidade 

e não para a primeira reclamada, de forma que não recebeu os valores 

correspondentes ao 1º semestre de 2015. A Segunda Reclamada afirmou 

que a reclamante firmou contrato de prestação de serviços educacionais 

em data de 14/08/2015, sendo que contratou o FIES para custear o curso 

perante a sua Instituição. Segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 

do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Compulsando os autos, constato que O FIES financiou o 

curso da reclamante no patamar de 100%, não se desincumbindo os 

requeridas do ônus probatório contido no artigo 373, II, do CPC). Em 

impugnação a reclamante apresenta extrato do Banco Brasil que informa a 

liberação dos valores de 5.955,55 (cinco mil novecentos e cinquenta e 

cinco reais e cinquenta e cinco centavos) em data de 11/05/2015 e 

liberação de valores de R$ 1.191,11 (um mil cento e noventa e um, reais e 

onze centavos) referentes aos meses junho, julho, agosto, setembro e 

outubro de 2015, além de outros repasses que compravam que o curso foi 

custeado 100% pelo FIES em todo período do primeiro e segundo semestre 

do ano de 2015. Ora, se os repasses para as instituições de ensino foram 

feitos no valor de 100% (cem por cento) da primeira e segunda 

semestralidade, não há que se falar em débitos por parte da reclamante, o 

que torna ilegal o procedimento de negativação. Tanto é verdade que as 

reclamadas sequer formularam pedido contraposto para receber o valor 

correspondente à negativação! As instituições de ensino rés tentam 

atribuir culpa exclusiva à consumidora, mas as mesmas é que deveriam 

ter rigoroso controle sobre a ficha financeira da reclamante, sendo 

incongruente a afirmação de que a aluna fez novo vestibular para a 

unidade de Primavera do Leste, quando na verdade o óbvio seria a 

transferência, por se tratar da mesma instituição de ensino. Então, a 

incúria parece ser das rés. Frise-se, inclusive, que no extrato de 

negativação consta como credor UNIC, e não é razoável acreditar que a 

IES de Cuiabá não tivesse conhecimento da transferência da acadêmica 

para a unidade da UNIC de Primavera do Leste. Exige-se cautela de quem 

promove o ato gravoso da negativação, cuidado esse que as reclamadas 

não tiveram. Posto isso, passo a apreciar o pedido de indenização por 

danos morais. Para acarretar dano moral indenizável é prescindível 

comprovar que a conduta do agente (ação ou a omissão) ocasionou dano, 

sendo desnecessária a prova da culpa, por se tratar de responsabilidade 

objetiva (artigo 14, do CDC). Observo que a indenização do dano moral 

tem como objetivo impor uma sanção ao ofensor, que simultaneamente 

produz efeito pedagógico, para que as reclamadas tenham mais cuidado e 

disciplina na execução de suas atividades, a fim de evitar que uma 

conduta danosa se repita. Deste modo, constato que a indenização no 

montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) cumprirá o escopo de inibir que as 

reclamadas voltem a cometer atos ilícitos, ao mesmo tempo que o valor se 

mostra equilibrado, de acordo com as condições financeiras e sociais das 

partes envolvidas, uma vez que não se mostra excessivo a ponto de 

configurar enriquecimento ilícito da parte reclamante, nem irrisório para 

não representar ao ofensor algum esforço no seu cumprimento. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da reclamante para declarar a 

inexistência de débito referente ao contrato nº 00000003115969, no valor 

de R$ 8.309,60 (oito mil trezentos e nove reais e sessenta centavos), 

cobrado indevidamente pelas reclamadas, pelo que torno efetiva a tutela 

de exclusão da restrição, já cumprida. E, por corolário, julgo extinto o feito, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno as reclamadas, solidariamente, ao pagamento no 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais ocasionados, com 

incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos 

a partir desta decisão, data na qual o dano foi aferido e quantificado, 

estando já atualizado. Sem condenação nas custas e honorários, nos 

termos do artigo 54, da Lei n. 9.099/1995. Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias 

em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

PJe. Intime-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

B r a z  P a u l o  P a g o t t o  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__________________________________________ Vistos, Homologo, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da 

sentença. Primavera do Leste - MT, 07 de Fevereiro de 2.020. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000617-48.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DONDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT0007719A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI MARTINS LEITE (REQUERENTES)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000617-48.2020.8.11.0037. REQUERENTE: ANTONIO CARLOS DONDE 

REQUERENTES: VANDERLEI MARTINS LEITE Vistos, HOMOLOGO, para 

que produzam os seus efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado entre 

ANTONIO CARLOS DONDE E VANDERLEI MARTINS LEITE, noticiado nos 

autos em Id. 28915352. 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 

não prevê que o pagamento seja efetuado por depósito judicial. 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: 1001107-75.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA GOMES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001107-75.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: JULIANA GOMES FERREIRA 

EXECUTADO: FLAVIA CARDOSO DA SILVA Vistos, Trata-se de 

cumprimento de sentença pleiteado pelo Espólio de Nilton Albino dos 

Santos, representado pela inventariante Juliana Gomes Ferreira em face 

de FLÁVIA CARDOSO DA SILVA. Conforme se verifica dos autos, a parte 

exequente requer seja oficiada a Receita Federal, Detran e Anoreg para 

aquisição de bens que satisfaça o crédito exequendo. É relatório. Decido. 

Em atenção ao interesse da Justiça na busca da efetividade do processo 

e à necessidade de viabilizar meios para a satisfação do crédito, foi 

celebrado convênio entre o Banco Central do Brasil e o Egrégio STJ, com 

extensão aos Tribunais de Justiça dos Estados, mediante adesão, para 

possibilitar o acesso ao sistema eletrônico de bloqueio de numerário junto 

às instituições financeiras, denominado BacenJud. Tal possibilidade foi 
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usufruída nestes autos, com vistas a obtenção de informação quanto a 

existência de ativos financeiros em nome da parte executada para 

eventual constrição (id. n°23544256 e n°23544251). Além da ferramenta 

mencionada, o Renajud é outro sistema on-line de restrição judicial de 

veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o 

Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). A ferramenta 

eletrônica permite consultas e envio, em tempo real, à base de dados do 

Registro Nacional de Veículos automotores (Renavam) e também foi 

utilizada nestes autos (id. n°23544269). O INFOJUD é a celebração do 

convênio entre o Conselho Nacional de Justiça e a Receita Federal para 

obtenção de bens, cuja ferramenta também foi utilizada para nestes autos 

(id. n°23544264 e id. n°23544261). Considerando que este juízo 

empreendeu esforços na tentativa de localização de bens da parte 

executada e até a presenta data não obteve êxito, promovi, de ofício, nova 

tentativa de penhora eletrônica no Sistema BacenJud, nos termos do artigo 

835, inciso I, do Código de Processo Civil. Como se verifica do 

detalhamento de ordem judicial a solicitação de bloqueio foi efetuada, no 

entanto apenas foi encontrado disponível em conta da parte executada, o 

valor de R$ 21,24 (vinte e um reais e vinte e quatro centavos). Em razão 

de a quantia bloqueada ser irrisória, frente ao total da dívida executada, 

promovi o desbloqueio do valor, com fundamento no art. 836 do CPC/2015, 

conforme solicitação de desbloqueio que segue anexo. Desta feita, 

consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade processuais, 

procedi buscas aos Sistemas RENAJUD e INFOJUD visando à localização 

de bens em nome da parte devedora e também restaram infrutíferas. 

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. 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. Faculto a expedição da certidão de 

crédito e dívida, caso queira, após trazer aos autos o cálculo atualizado. 

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, 07 de fevereiro de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001107-75.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA GOMES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001107-75.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: JULIANA GOMES FERREIRA 

EXECUTADO: FLAVIA CARDOSO DA SILVA Vistos, Trata-se de 

cumprimento de sentença pleiteado pelo Espólio de Nilton Albino dos 

Santos, representado pela inventariante Juliana Gomes Ferreira em face 

de FLÁVIA CARDOSO DA SILVA. Conforme se verifica dos autos, a parte 

exequente requer seja oficiada a Receita Federal, Detran e Anoreg para 

aquisição de bens que satisfaça o crédito exequendo. É relatório. Decido. 

Em atenção ao interesse da Justiça na busca da efetividade do processo 

e à necessidade de viabilizar meios para a satisfação do crédito, foi 

celebrado convênio entre o Banco Central do Brasil e o Egrégio STJ, com 

extensão aos Tribunais de Justiça dos Estados, mediante adesão, para 

possibilitar o acesso ao sistema eletrônico de bloqueio de numerário junto 

às instituições financeiras, denominado BacenJud. Tal possibilidade foi 

usufruída nestes autos, com vistas a obtenção de informação quanto a 

existência de ativos financeiros em nome da parte executada para 

eventual constrição (id. n°23544256 e n°23544251). Além da ferramenta 

mencionada, o Renajud é outro sistema on-line de restrição judicial de 

veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o 

Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). A ferramenta 

eletrônica permite consultas e envio, em tempo real, à base de dados do 

Registro Nacional de Veículos automotores (Renavam) e também foi 

utilizada nestes autos (id. n°23544269). O INFOJUD é a celebração do 

convênio entre o Conselho Nacional de Justiça e a Receita Federal para 

obtenção de bens, cuja ferramenta também foi utilizada para nestes autos 

(id. n°23544264 e id. n°23544261). Considerando que este juízo 

empreendeu esforços na tentativa de localização de bens da parte 

executada e até a presenta data não obteve êxito, promovi, de ofício, nova 

tentativa de penhora eletrônica no Sistema BacenJud, nos termos do artigo 

835, inciso I, do Código de Processo Civil. Como se verifica do 

detalhamento de ordem judicial a solicitação de bloqueio foi efetuada, no 

entanto apenas foi encontrado disponível em conta da parte executada, o 

valor de R$ 21,24 (vinte e um reais e vinte e quatro centavos). Em razão 

de a quantia bloqueada ser irrisória, frente ao total da dívida executada, 

promovi o desbloqueio do valor, com fundamento no art. 836 do CPC/2015, 

conforme solicitação de desbloqueio que segue anexo. Desta feita, 

consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade processuais, 

procedi buscas aos Sistemas RENAJUD e INFOJUD visando à localização 

de bens em nome da parte devedora e também restaram infrutíferas. 

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. 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. Faculto a expedição da certidão de 

crédito e dívida, caso queira, após trazer aos autos o cálculo atualizado. 

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, 07 de fevereiro de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 138169 Nr: 9126-92.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI PETRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA GOMES 

COELHO - OAB:MT 18452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A, MARIA DE FATIMA GOMES COELHO - OAB:MT 18452

 Vistos.

Defiro o pedido e a substituição supra.

Diante da insistência designo o dia 13/08/2020 às 14:00 horas para a oitiva 

das testemunhas faltantes e interrogatório do réu.

Oficie-se ao DETRAN/MT para que no prazo de 15 dias informe se no ano 

de 2014, o réu Mauri Petry possuía veículos em seu nome.

Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim estagiária, (Deborah Trindade) 

foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 212248 Nr: 5103-64.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA, 

ANTONIO ZEFERINO DA SILVA NETO, JOSÉ ISAK ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudemar Gomes da Silva - 

OAB:19169-O/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 
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OAB:, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 Vistos.

Diante do comparecimento do réu José Isak Alves da Silva, determino o 

prosseguimento do feito em relação ao mesmo.

Da mesma forma, em consonância com o parecer ministerial, revogo a 

prisão preventiva de fl. 549 devendo a secretaria proceder a baixa no 

BNMP.

Homologo a desistência supra.

Diante da insistência supra designo o dia 13/08/2020 às 14:30 horas para 

a oitiva da testemunha Weder e interrogatório do réu Antonio Zeferino da 

Silva Neto.

Sem prejuízo determino a condução coercitiva da testemunha Weber 

Fernandes da Rosa, vez que devidamente intimado não compareceu ao 

presente ato.

Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim estagiária, (Deborah Trindade) 

foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 15/2020-SOR

 O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ÉRICO DE ALMEIDA DUARTE - MM. 

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO 

DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, e

 CONSIDERANDO o requerimento formulado pela Servidora Maria 

Aparecida Bier Engel, matrícula 7858, Auxilia r Judiciária, bem como dec 

isão proferida no CIA 0705343-32.2020.8.11.0040.

 RESOLVE:

 Art. 1º - Conceder à servidor a Maria Aparecida Bier Engel, matrícula 

7858, Auxiliar Judiciária, trinta (30) dias de licença-prêmio, referente ao 

quinquênio de 09/08/2014 a 09/08/2019, para serem usufruídos no período 

de 10/02/2020 a 10/03/2020.

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

Sorriso/MT, 06 de fevereiro de 2020.

Érico de Almeida Duarte

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N.º 14/2020-SOR

 O EXMO. SR. DR. ÉRICO DE ALMEIDA DUARTE – MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

Considerando que a servidora Eliana Pandolfo Martini, matrícula 6538 – 

Gestora Judiciária do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e 

Cidadania - CEJUSC, estará afastada de suas funções no período de 12 a 

19/02/2020, em virtude de folga compensatória.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Josefa Ferreira , matrícula 9034, Auxiliar 

Judiciária, para exercer a função de Gestora Judiciária do Centro 

Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania - CEJUSC da Comarca de 

Sorriso , no período de 12 a 19/02/2020, durante o afastamento da titular.

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

 Sorriso/MT, 05 de fevereiro de 2020.

Érico de Almeida Duarte

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N.º 16/2020-SOR

 O EXMO. SR. DR. ÉRICO DE ALMEIDA DUARTE - MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 Considerando o Ofício n.º 122/2020/DPEMT-SR, comunicando o 

falecimento da Sra. Rejanes Snidarsis - Defensora Pública da Comarca de 

Sorriso, ocorrido no dia 06/02/2020.

Considerando o notório abalo emocional e psicológico dos servidores da 

Defensoria Pública;

Considerando que o artigo 1º, II, da CF/88 consagra o universal princípio 

da dignidade da pessoa humana, assegurando a todos o direito de 

homenagear e sepultar o ente querido em prazo razoável e consentâneo 

com tal imprevisibilidade nefasta;

Considerando o permissivo legal contido no artigo 291, XII, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça e 

artigo 52 do COJE.

RESOLVE:

Art. 1º - DECRETAR LUTO OFICIAL por três (03) dias, no âmbito desta 

Comarca, a partir desta data .

Art. 2º - SUSPENDER o expediente forense do Fórum de Sorriso, no dia de 

hoje (07/02/2020) , bem como os prazos processuais que se iniciem ou 

findem na referida data, ficando os mesmos prorrogados para o primeiro 

dia útil seguinte.

 Art. 3º - Tendo em vista que a Primeira Vara Criminal esta realizando Júri, 

nesta data, inclusive com os trabalhos já iniciados, eventual suspensão 

ficará a cargo da MM. Juíza titular.

 Publique-se. Registre-se. Cientifique-se e cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Sorriso/MT, 07 de fevereiro de 2020.

 Érico de Almeida Duarte

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000978-90.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONI RODRIGO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 605,36 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 19561562, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 191,96 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001248-17.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO SOUSA VAZ (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))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 557,81 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 21583214. , sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 144,41 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067410/2/2020 Página 165 de 703



A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001649-16.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI FELIX LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 557,81 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID 21882973, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 144,41 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002091-79.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA PINHEIRO DE ARAUJO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 605,91 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 22045138, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 192,51, refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002024-17.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON JUNIOR NEZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE ELIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 615,35 que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 22034331, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 201,95 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002853-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINEDE DA SILVA BATISTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 557,81 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença º ID 16445935, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 144,41 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-37.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 557,81 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 22402732, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 144,41 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 
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Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 22821 Nr: 3092-44.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VZDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - OAB:6 116/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-B

 Vistos etc.

 Compulsando os autos, verifica-se que a despeito da extinção do feito 

pelo pagamento dos honorários sucumbenciais, o presente cumprimento 

de sentença ainda deve prosseguir quanto ao pedido de prestação de 

contas em face do executado.

Assim, verifica-se que a sentença acostada às fls. 495-499 condenou o 

executado a prestação de contas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

contudo, não o fez até a presente data.

 Diante de tal cenário e, em consonância a legislação processual, 

verifica-se que a despeito da ausência de intimação em sede de 

cumprimento de sentença, o prazo do executado para prestar contas à 

autora há muito se escoou, eis que o trânsito em julgado da sentença 

condenatória se deu em 29 de setembro de 2015 (fl. 522).

Desse modo, decorrido o prazo legal sem que o requerido tenha prestado 

as contas, observar-se-á o disposto no §6º do art. 550 do atual CPC:

§ 6º Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no § 5º, seguir-se-á 

o procedimento do § 2º, caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização de exame 

pericial, se necessário.

Sendo assim, INTIME-SE o requerente para que apresente as contas que 

entende devidas, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

supracitado.

Após, conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46742 Nr: 3669-80.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO, DENISE 

FERREIRA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASTELIVRA ASSOCIAÇÃO DOS 

TRABALHADORES SEM TERRA DA SESMARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROMÉRIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO ELISANGELO 

SCHMIDT - OAB:11923/MT

 Impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que se manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, uma vez que a tentativa de penhora on line foi 

infrutífera.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58570 Nr: 1969-98.2010.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JANETE SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45.445-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para, querendo, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59385 Nr: 2683-58.2010.811.0040

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA MARIA POLESE HERTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para, no prazo legal, manifestar-se acerca do petitório de fls. 105 e 

documentos de fls. 106/108.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92490 Nr: 4071-25.2012.811.0040

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TR PREDICOM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA - EPP - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERCEIROS INTERESSADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218MT, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT, 

MOGLY ADAS COSTA - OAB:18.094 OAB/MT, ROBSON REZENDE DOS 

SANTOS - OAB:16428, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4398-B, 

VERONICA L CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:7.950-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, ANA PAULA SCHEVINSKI DALBEN - OAB:13272, CARLA 

ANDREA CALEGARO - OAB:17769 B, CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244-B/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, JORGE 

AURÉLIO ZAMAR TAQUES - OAB:4700, JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - 

OAB:4659, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825, RODRIGO 

ANNONI PAZETO - OAB:7.324

 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 o advogado MOGLY ADAS 

COSTA, OAB nº. 18.094/MT, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103861 Nr: 6895-20.2013.811.0040

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, para 

no prazo de 15 dias efetuar o pagamento do complemento da diligência do 

meirinho, no valor de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais) devendo, para 
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tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br, selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos 

termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107169 Nr: 10175-96.2013.811.0040

 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: GIZELE ADRIANA BENOCI LISBOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDI SEGUROS S/A, CONCESSIONARIA 

COMETA HYUNDAI (SEGUROS HYUNDAI)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PINHEIRO ALENCAR - 

OAB:13619-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN ÉDEN LUVISA DA 

ROCHA - OAB:19731/O, ANA JULIA FERREIRA BOFF NEUMANN - 

OAB:11894/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:8506-A, 

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA - OAB:8014/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE, para no prazo de 05 dias, MANIFESTAR-SE ACERCA DO 

CUMPRIMENTO DO ACORDO, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112531 Nr: 4407-58.2014.811.0040

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para efetuar o preparo da Carta Precatória a ser expedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118241 Nr: 8839-23.2014.811.0040

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS DA 

AMAZÔNICOS S/A-IBPASA, NATIV FOODS LTDA, NATIV -COMÉRCIO E 

DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, 

ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERCEIROS INTERESSADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA ALBINO DA SILVA DE 

CAMPOS PONTES - OAB:12.414/MT, MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:OAB/MT 10.925-B, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - 

OAB:OAB/MT11.990, Thais Sversut - OAB:9634

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BLASCO GROSS 

- OAB:OAB/SP199.715-B, ALEXANDRE MIRANDA DE LIMA - 

OAB:13241-A, ANA JULIA FERREIRA BOFF NEUMANN - OAB:11894/MT, 

ANDREIA SANTOS CATELAN - OAB:OAB/SP 275.984, ANELY DE 

MORAES PEREIRA MERLIN OAB/MT 13.571-B - OAB:OAB/MT 13.571-B, 

ANTONIO LEOPARDI RIGAT GARAVAGLIA MARIANNO - 

OAB:OAB/SP310.592, CÁSSIO AUGUSTO TORRES DE CAMARGO - 

OAB:OAB/SP255.615, CLAUDIO LUIS BEZERRA DOS SANTOS - 

OAB:271310/SP, CRISTIANE DE CARVALHO SALCEDO - 

OAB:171.821-B, DANIELA NALIO SIGLIANO - OAB:OAB/SP 184.063, 

ELAINE CRISTINA RANGEL DO NASCIMENTO BONAFÉ - 

OAB:100305-SP, ELBER RIBEIRO COUTO - OAB:OAB/MT 1502-B, 

ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT, 

ESTEVAM HÚNGARO CALVO FILHO - OAB:9 546-A-MT, EVANDRO 

CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, EWERTON 

HERRERA LANHES - OAB:OAB/SP 160.289, FABIO HENRIQUE LOPES 

PEREIRA - OAB:OAB/SP 290.932, FABRÍCIO ROCHA - 

OAB:OAB/SP206.338,  GABRIEL PORTELA PERFEITO - 

OAB:OAB/SP332.624, GRACIELLE DE ALMEIDA CAMPOS - 

OAB:10.847, HENRIQUE CANÇADO GONÇALVES - OAB:OAB/MG 

57.680, ISAMARA ANDRADE DE LIMA - OAB:16035-A/MT, JARBAS 

MARTINS BARBOSA DE BARROS - OAB:OAB/SP 112.537, JOÃO 

BATISTA ARAUJO BARBOSA - OAB:9847/MT, JOAO BATISTA 

FERREIRA - OAB:10962/B, JOÃO JORGE ALVES ARAÚJO - 

OAB:5252/MT, JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - 

OAB:OAB/SP309.115, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B, JOSÉ CARLOS 

PENTEADO MASAGÃO - OAB:OAB/SP 21.416, JOSE LUIZ BUCH - 

OAB:21938, KATIA DE ALMEIDA - OAB:108.929/SP, LARISSA INÁ 

GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196, LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA 

BARROS - OAB:7381/MT, LUIZ CARLOS CACERES - OAB:PR 26822-B, 

LUIZ EDUARDO BOAVENTURA PACÍFICO - OAB:OAB/SP 117.515, 

MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA LOPES - OAB:18326/O, 

MARCONDES RAI NOVACK - OAB:8571/MT, MARCOS BIASIOLI - 

OAB:OAB/SP 94.180, NAGIB KRUGER - OAB:4419, NELSON FEITOSA 

JUNIOR - OAB:8656, OLIVER FONTANA - OAB:153.715, PAULO RANGEL 

DO NASCIMENTO - OAB:26.886-SP, RAFAEL SANTIAGO DE JESUS 

QUEIROZ - OAB:OAB/SP 360.595, Raquel Barros Araújo - OAB:, REGIA 

MARIA RANIERI - OAB:73152, RENATO SILVIANO TCHAKERIAN - 

OAB:OAB/SP300.923, RICARDO DE ABREU BIANCHI - 

OAB:OAB/SP345.150, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:12205-A/MT, ROBERTO CARLOS DAMBROS - OAB:13.154/MT, 

Ronaldo de Jesus Dutra Belo - OAB:, SANDRO W. PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/PR 24.540, SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA DE 

MORAES - OAB:10.416, SONIAMAR FRITSCH - OAB:16130-0/MT, Tiago 

de Castilho Muñoz - OAB:SP/331.672, VANDERLY RUDGE GNOATO - 

OAB:17.786/O, VANESSA REGINA INVERNIZZI BLASCO GROSS - 

OAB:OAB/SP199.717-, VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - OAB:13113/MT, 

VITOR CAMARGO SAMPAIO - OAB:OAB/SP 385.092, WILLIAM 

CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP, WILLIAN JOSÉ DE ARAÚJO - 

OAB:3928/MT, WINSTON SEBE - OAB:27510

 Tendo em vista que a correspondência devolvida do sr. José Cardoso 

Leal retornou como "mudou-se", constatei que nos autos do feito código 

208963, o mesmo informou endereço como sendo na Av. Perimetral 

Sudeste, n. 8875, Jardim Tropical, Sorriso-MT. Tendo em vista que no 

referido endereço não há entrega de correspondência via correio, 

impulsiono os autos para intimar a recuperanda para recolher a diligência 

do oficial de justiça, conforme anteriomente intimada, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122679 Nr: 1012-24.2015.811.0040

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANDRO PILAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para manifesta-se acerca da certidão negativa de fls. 91, no prazo de 15 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139882 Nr: 10595-33.2015.811.0040

 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: ELDON ANTONIO HANAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A/MT, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - 

OAB:8196, RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - OAB:16.120/MT, 

SCHEILA RIBEIRO DE LIMA - OAB:16838

 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 o advogado 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148057 Nr: 3069-78.2016.811.0040

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO BRITO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ALTENBURGER, ELIANE 

APARECIDA LIMA ALTENBURGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora, por 

seus advogados, via DJE, para no prazo legal, efetuar o preparo da Carta 

Precatória expedida à Comarca de Sapezal/MT, com a finalidade de 

Citação, devendo ser comprovado nos autos o preparo, para posterior 

remessa da deprecata.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149310 Nr: 3780-83.2016.811.0040

 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: CÉLIO BRUGNOLO, BRUNO ROCHA BRUGNOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EQUILÍBRIO INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA, 

VALDECIR CAPITÂNIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LANZARINI - 

OAB:11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 8.047,76 a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls.882, sendo que o valor de R$ 4.198,22 refere-se as 

custas e o valor de R$ 3.849,54 refere-se a taxa judiciária. Certifico, 

ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213190 Nr: 5658-38.2019.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANUSA REGINA VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS 

AMAZONICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAMARA ANDRADE DE LIMA - 

OAB:16035-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - 

OAB:OAB/MT11.990, Thais Sversut - OAB:9634

 Impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o Administrador 

Judicial para apresentar aos autos, no prazo de 15 dias, informações 

quanto a inclusão do credor, no quadro geral dos credores.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 131121 Nr: 5936-78.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA, DALLA VALLE & 

DALLA VALLE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON PIAZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440, CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE - OAB:20996/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ALEXANDRA GUERRA 

- OAB:15477/MT

 Vistos etc.

 Através do petitório de fls. 169-174, os exequentes apresentaram 

impugnação ao cálculo realizado pela Contadoria Judicial (fls. 158-164), 

aduzindo, em síntese, que o cálculo realizado não considerou a incidência 

de juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC sobre as parcelas 

vencidas. Alega ainda que, o valor da parcela utilizada para a base do 

cálculo está equivocado, eis que o correto seria o valor de R$ 701,37 

(setecentos e um reais e trinta e sete centavos), eis que atualizado 

conforme disposto no contrato.

 Lado outro, o executado se manifestou nos autos concordando com o 

cálculo apresentado pela Contadoria (fls. 167-168).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

 Sem delongas, em análise à planilha de cálculos elaborada pela 

Contadoria Judicial, constato que a impugnação apresentada pelos 

exequentes merece parcial acolhimento, visto que não atualizou 

devidamente o valor das parcelas vencidas, eis que incidem sobre estas, 

além de correção pelo INPC e juros de mora de 1% a.m, os juros 

remuneratórios limitados a 12% a.a., consoante disciplinado em sentença 

de embargos do devedor.

 Desta feita, retornem os autos à Contadoria Judicial para adequação do 

cálculo, conforme acima exposto.

 Após, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem, assinalando prazo de 

10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143109 Nr: 347-71.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR CARLOS RUGINSKI

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

SHCAIRA - OAB:20495/A, ANA CLAUDIA GIARETTA BORGUEZI - 

OAB:372.760, ANA CLAUDIA POMPEU - OAB:383.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte requerente da consulta via 

RENAJUD realizada nos autos, devendo requerer o que de direito no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 148061 Nr: 3072-33.2016.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZIEL DOS SANTOS ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA VIEIRA LIMA - 

OAB:18738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19142, EDYEN VALENTE CALEPSIS - OAB: 8767/MT, 

FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS 
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CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 Vistos etc.

 Nesta oportunidade, procedo a assinatura do alvará anexo, devendo a 

Secretaria providenciar o imediato encaminhamento ao Departamento 

Competente do TJMT para as providências pertinentes, bem como 

observar atentamente as disposições contidas na CNGC/MT, arts. 448 e 

seguintes.

 Oportunamente, arquivem-se os autos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138163 Nr: 9723-18.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELITA STIEVEN PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12.192/MT, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, para 

se manifestar acerca do petitório da parte requerida de fls. 113/116, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139502 Nr: 10402-18.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA, DALLA VALLE & 

DALLA VALLE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440, CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE - OAB:20996/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão do meirinho de fl. 98, impulsiono os presentes autos com 

o fim de intimar a parte autora para no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa de avaliação de fl. 98, bem como efetuar o pagamento 

do complemento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 70,00 

(setenta reais), devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151751 Nr: 4916-18.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS SILVA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA BRANCHER VIAN, RAFAEL MARCOS 

VIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO 

- OAB:MT 17.232, PAULO CESAR BARBIERI - OAB:17739

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 275,68 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 74 , sendo que o valor de R$ 275,68 refere-se as custas 

judiciária. Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar 

o serviço da lista – custas finais/remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. A parte pagante deverá ser protocolada o 

comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e Arquivamento, 

para as devidas baixas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160789 Nr: 9570-48.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS DONIZETE ZIELINSKI, FABIO DIEGO ZIELINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RADINS - OAB:8538/A, 

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - OAB:16344

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLA ANDRADE CAMPOS - 

OAB:17270

 Impulsiono os autos para intimar a parte requerida para apresentação de 

memoriais finais, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 218180 Nr: 8793-58.2019.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE ANGELI YOKOYAMA TURINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO CREMASCO - 

OAB:59.298/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:OAB/MT 10.925-B, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - 

OAB:OAB/MT11.990, Thais Sversut - OAB:9634

 Impulsiono os autos para intimar o administrador judicial para cumprir as 

determinações da decisão de fls. 15/16, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91794 Nr: 3682-40.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão negativa de intimação de fl. 129, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92221 Nr: 3776-85.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRANCISCO CABRAL MOREIRA, 

ADALBERTO MEZADRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para efetuar o preparo da Carta Precatória a ser expedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89344 Nr: 931-80.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: T.R.R.-BG-TRANSPORTADOR REVENDEDOR E 

RETALHISTA DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 
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OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora, por 

seus advogados, via DJE, para no prazo legal, efetuar o preparo da Carta 

Precatória a ser expedida, com a finalidade de avaliação e initmação, 

devendo ser comprovado nos autos o preparo, para posterior remessa da 

deprecata.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102179 Nr: 5117-15.2013.811.0040

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANSELMO R DE BARROS ME, ANSELMO 

RODRIGUES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO - 

OAB:20720, MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA LOPES - 

OAB:18326/O, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, MAYRA 

LANDER REGASSO RESCHKE - OAB:22293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para efetuar o preparo da Carta Precatória a ser expedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106756 Nr: 9785-29.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. S. ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA, 

ORLANDO SEVIDANIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B/MS, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A, RENATO 

FELICIANO DE DEUS NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o DR. RENATO FELICIANO 

DE DEUS NERY, via DJE, para que informe dados bancários, no prazo de 

15 dias, visando levantar valores referentes aos honorários depositados 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107424 Nr: 10416-70.2013.811.0040

 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): VILMAR FERREIRA NUNES, SANDRA MARI DE 

QUADROS MARTIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com a finalidade de, INTIMAR o 

EXEQUENTE, na pessoa de seu Advogado, para no prazo legal, 

manifestar-se acerca da penhora on-line de fls. 10/12, requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131127 Nr: 5941-03.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIANO PREIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.052-B

 Impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que se manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, uma vez que a tentativa de penhora on line foi 

infrutífera.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136047 Nr: 8504-67.2015.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HCG-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - 

OAB:13113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, 

para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do 

Meirinho de Fl. 130.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136754 Nr: 8919-50.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->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): MOACIR VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o autor da decisão retro: "Vistos etc.

 A despeito da decisão de fl. 84, anoto que à fl. 48 foi julgado procedente 

o pedido inicial (fl. 48), de modo que incabível a análise dos embargos 

monitórios de fls. 89/91.

 Assim, CERTIFIQUE a Secretaria da Vara quanto o trânsito em julgado da 

sentença supramencionada.

 Em seguida, INTIMEM-SE as partes para manifestarem requerendo o que 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108952 Nr: 1385-89.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOCELLIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO LUIZ LODEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora para, 

no prazo de 15 dias, manifestar-se acerca da Carta Precatória de fls. 

77/84, devolvida sem o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113029 Nr: 4791-21.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM CHIODI, FERNANDO AUGUSTO 

SHOGO KADOYA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, via DJE 

para, no prazo de 15 dias, comprovar aos autos o registro da penhora de 

fls.117.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118150 Nr: 8778-65.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIANE OLINDA DIER REZENDE KRAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON SPURIO ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:7504/MS, RAFAEL ANGELO DAL BO - OAB:20240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123164 Nr: 1293-77.2015.811.0040

 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: BAG(BL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDL&CLM-C

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL PETRI SOLETTI - 

OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/MT, 

MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:7868-A

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129616 Nr: 5140-87.2015.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução Trabalhista->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO GRANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU PFEIFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.104E, LEANDRO RAFAEL PERIUS - OAB:20.089/o, MATEUS 

MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN CESAR BASSO 

HELLMANN - OAB:26865/A, SÉRGIO HEMING - OAB:OAB/MT2869, 

SERGIO HEMING JUNIOR - OAB:20.865

 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 o advogado THOMAS GERSON 

RIBEIRO LEAL, OAB nº. 24.888/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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130004 Nr: 5356-48.2015.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ALVES DE SOUZA, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B, MARINA ORLANDO DOS SANTOS - OAB:25318/O, 

WILSON ISAC RIBEIRO - OAB:5.871-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222, 

SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para que no prazo de 15 dias, traga aos autos a certidão de crédito 

atualizada até a data do pedido de recuperação judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1957 Nr: 822-28.1996.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLVEPAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR BROCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S. JUNIOR - OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que se manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, uma vez que a tentativa de penhora on line foi 

infrutífera.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10334 Nr: 2176-49.2000.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO GIMENEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LUIZ DAL MOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora, por 

seus advogados, via DJE, para no prazo legal, efetuar o preparo da Carta 

Precatória a ser expedida à Comarca de Vera/MT, com a finalidade de 

avaliação, devendo ser comprovado nos autos o preparo, para posterior 

remessa da deprecata.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29843 Nr: 4230-12.2005.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONSANTO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR OSSOCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY RIBEIRO - OAB:12010-G/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FONSECA VILLELA 

- OAB:9973

 Impulsiono os autos para intimar a parte requerente da consulta via 

RENAJUD realizada nos autos, devendo requerer o que de direito no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32111 Nr: 1281-78.2006.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADUBOS MOEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, 

COODETEC - Cooperativa Central de Pesquisa Agrícola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR CASANOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, CLAUDIA ULIANA ORLANDO - OAB:35818/PR, LUCIANO 

SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa do advogado do exequente, via DJE, para promover o andamento 

do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50421 Nr: 728-26.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WOLME DE OLIVEIRA 

CAVALCANTI - OAB:8.446- B

 (XX) Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, por 

seus advogados, via DJE, para apresentar certidão atualizada das 

matrículas, uma vez que a última juntada nos autos, data do ano de 2018, 

bem como, recolher e juntar aos autos guia de certidão de processo em 

tramitação - com busca, para a expedição da certidão de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51154 Nr: 1421-10.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANJA COMMANDEUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBJETIVA AGRICOLA LTDA, VALTER 

ALEXANDRE SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR DECCACHE - 

OAB:140500-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADJA LAURA PLEUTIM DE 

DEUS - OAB:10382

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora, por 

seus advogados, via DJE, para no prazo legal, efetuar o preparo da Carta 

Precatória expedida à Comarca de Sinop/MT, com a finalidade de 

Initmação, devendo ser comprovado nos autos o preparo, para posterior 

remessa da deprecata.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51858 Nr: 2018-76.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR STEFFLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PAULO WELER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LUIZ ALVES DA 

SILVA - OAB:10065, HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - 

OAB:23.412, LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:19139, NADJA 

LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382, NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:9845, RODRIGO FELIX CABRAL - OAB:15576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, 

para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do 

Meirinho de fl. 169.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52058 Nr: 2430-07.2009.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STUANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIRIO BAUMGRATZ, IVAN JOSÉ SAGGIN, 

WALDIR SCARAVELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:6117-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADJA LAURA PLEUTIM DE 

DEUS - OAB:10382, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora, por 

seus advogados, via DJE, para no prazo legal, efetuar o preparo da Carta 

Precatória a ser expedida, com a finalidade de citação, devendo ser 

comprovado nos autos o preparo, para posterior remessa da deprecata.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54063 Nr: 4385-73.2009.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERMINO LAMERA - ESPOLIO, JEISON FERMINO 

LAMERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se acerca do petitório de fl. 

1797, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 44528 Nr: 1475-10.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO ASCOLI, CARMEM LUCIA 

FERRONATO ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, TIANE VIZZOTTO - OAB:63194/RS

 Vistos etc.

 Nesta oportunidade, procedo a assinatura do alvará anexo, devendo a 

Secretaria providenciar o imediato encaminhamento ao Departamento 

Competente do TJMT para as providências pertinentes, bem como 

observar atentamente as disposições contidas na CNGC/MT, arts. 448 e 

seguintes.

 Oportunamente, intime-se a exequente para requerer o que entender de 

direito, bem como em relação à consulta via Renajud realizada à fl. 706, 

assinalando prazo de 10 (dez) dias.

 Não havendo manifestação, proceda-se a baixa das restrições, 

remetendo-se, em seguida, os autos ao arquivo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47972 Nr: 4904-82.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVÍDIO IOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, PAULA CRISTINA BALESTRIN - 

OAB:22869/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

Autora, via DJE, para manifestar-se acerca da certidão retro, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40060 Nr: 2921-82.2007.811.0040

 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 estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE CREDORA, 

para no prazo legal, recolher os emolumentos necessários à expedição da 

certidão, devendo para tanto, recolher a guia e recolhimento, no campo 

devido, descrever "CERTIDÃO DE PROCESSO EM TRAMITAÇÃOCOM 

BUSCA", no site do tjmt, haja vista que recolheu guia de diligência de oficial 

(fl. 140).
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82240 Nr: 1116-55.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO POTÊNCIA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DALLAGNOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giliandra Cristina Dallagnol - 

OAB:15388-O, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16215

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para efetuar o preparo da Carta Precatória a ser expedida à Comarca de 

Feliza Natal-MT. Eu Mirian Pires da Silva Andrade Borges, Técnica 

Judiciária desta comarca que a subscrevi.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82481 Nr: 1378-05.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR TIRITAN

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

SHCAIRA - OAB:20495/A, FABIULA MULLER KOENING - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 Intimo o exequente para recolher e juntar aos autos guia de certidão de 

processo em tramitação - com busca, para a expedição da certidão de 

penhora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48466 Nr: 5425-27.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME VICENTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS TANAJU BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSE FRANCO 

BERNARDES - OAB:MT-8247-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE CEOLIN 

- OAB:9602

 Impulsiono os presentes autos para intimar as partes exequente e 

executada, por seus advogados, via DJE, acerca da penhora realizada à 

fl. 139, via RENAJUD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60425 Nr: 3722-90.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELI MORAES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIND. DOS TRAB. NA MOV. DE MERC. DE 

LUCAS DO RIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLEICA F. DE GÓES F. DE LIMA 

- OAB:4049-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11.208, WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - 

OAB:7260

 Impulsiono os autos para intimar a parte requerente da consulta via 

RENAJUD realizada nos autos, devendo requerer o que de direito no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61045 Nr: 4338-65.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INQUIMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVIAÇÃO AGRÍCOLA ENTRE RIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT, SANDRO RAFAEL BONATTO - 

OAB:22788

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61998 Nr: 5290-44.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELITA STIEVEN PINHO, IVONE TEREZINHA 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21387B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521-MT, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945/B, DEIVISON 

VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:14690, JULIANA DOS REIS 

SANTOS - OAB:13.479-B, LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - 

OAB:7381/MT, LUIZ CARLOS CACERES - OAB:PR 26822-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que 

dê prosseguimento ao feito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51667 Nr: 1944-22.2009.811.0040

 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: DPDEDMG, INF, JGDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEUCIR GOMES DA ROSA, brasileiro(a), 

casado(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

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

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para 

fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. Informo 

que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá ser 

protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para as devidas baixas. .

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 04 de fevereiro de 2020
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Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48087 Nr: 5004-37.2008.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDSR, CRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ FABIANO DE ARRUDA ROCHA, 

Cpf: 87240963187, Rg: 1267849-0, Filiação: Rosalina de Arruda Rocha e 

Manoel Pires da Rocha, data de nascimento: 18/07/1982, brasileiro(a), 

natural de Bonito-MS, casado(a), mecânico, Telefone 66-9972-4646. 

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$ 206,70 (Duzentos e seis reais e setenta 

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

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para 

fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. Informo 

que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá ser 

protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para as devidas baixas. .

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 04 de fevereiro de 2020

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 115466 Nr: 6700-98.2014.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBANES CORTEZIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANNA DE SOUZA RANGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, RENATO LUIS RONCON - OAB:11465-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 Código: 115466

Vistos etc.,

1.) INTIME-SE a parte exequente para se manifestar acerca do pedido de 

substituição da penhora de fls.343/346, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DAIS.

2.) Mediante controvérsia das partes sobre o valor a ser executado, 

remeta os autos à Contadoria Judicial a fim de apurar valor atualizado do 

debito.

3.) Realizado o cálculo, INTIME-SE as partes para se manifestar em 05 

(cinco) dias.

4.) Com ou sem manifestação, façam-me conclusos para analise dos 

demais pedidos de fls. 338/342 e 343/345.

Sorriso - MT, ____ de ____________________ de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128711 Nr: 4598-69.2015.811.0040

 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: AURORA OLIVEIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDER GUEDES FÁVARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CAROLINE NICOLAU - 

OAB:17456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO 

- OAB:2676, SANDRA REGINA FRANCO LIMA - OAB:161.660 OAB-SP

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE 

AUTORA. CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos 

que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a 

fim de que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do 

art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184008 Nr: 139-19.2018.811.0040

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE, ICG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANA CLAUDIA GARCIA, Cpf: 

00436486148, Filiação: Ana Maria Garcia, brasileiro(a), natural de Senador 

Camara-RJ. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para 

CONSTITUIR o vínculo de adoção entre a menor I. C. G., e os adotantes e 

tendo como mãe PATRÍCIA BENQUIQUE OJOPI e pai EVANDRO ALENCAR 

ORSOLIN, sendo que PASSARÁ A SE CHAMAR ISABELA BENQUIQUE 

ORSOLIN terá como avós maternos José Benquique Ojopi e Maria da 

Glória Benquique e como avós paternos Felice Orsolin e Geni Orsolin 

(documentos fls. 139 e 140). 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, 06 de fevereiro de 2020.DAIENE 

VAZ CARVALHO GOULARTJuíza de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Olga Talita Furlan 

Mazzei, digitei.

Sorriso, 06 de fevereiro de 2020

Joziane dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154336 Nr: 6011-83.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AUGUSTO ASCOLI, CARMEM LUCIA FERRONATO 

ASCOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COIMBRA AGRONEGÓCIOS COMÉRCIO 

INSUMOS AGRÍCOLA LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, TIANE VIZZOTTO - OAB:12679-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE EMBARGANTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 8.469,52 a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls. 108, e acordo fls. 191 processo 149116 , sendo que o 

valor de R$ 8.469,52 refere-se as custas judiciária. Certifico, ainda, que 

guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias 

On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 89293 Nr: 879-84.2012.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO PARZIANELLO, ROSANE MARIA 

BUENO PARZIANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:27.171, CARLOS EDUARDO GONÇALVES DE ALMEIDA - 

OAB:76169

 Código nº 89293

Vistos, etc.

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

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, a sua relevância.

Caso manifestem interesse na produção de prova testemunhal, por 

economia dos atos processuais, apresentem, na oportunidade, rol nominal 

das testemunhas.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Sorriso/MT, ____ de fevereiro de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 111296 Nr: 3367-41.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiano Luiz Fagundes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIR DA SILVA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAURY TRINDADE CHALITO - 

OAB:15505-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 111296

Vistos etc.,

Trata-se de EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL proposta por 

FABIANO LUIZ FAGUNDES, em face de JACIR DA SILVA PIRES, todos 

qualificados nos autos.

 À fl. 42, foi determinada a intimação parte exequente para se manifestar.

Conforme certidão de fl.48, a parte exequente não foi encontrada no 

endereço informado.

Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte 

exequente pelo deslinde da ação, uma vez que, se mudou sem comunicar 

previamente o juízo (fl.48) e sem dar o efetivo andamento ao processo. O 

que não se pode aceitar, pois é dever das partes de manter atualizado o 

endereço informado na petição inicial, conforme dispõe o parágrafo único, 

artigo 274/CPC.

 Por todo exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em face do 

abandono da causa pela parte autora.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, ficando suspensa sua cobrança, caso a exequente seja 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º 

do CPC.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo definitivo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, ___ de __________________ de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 124134 Nr: 1922-51.2015.811.0040

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, NCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, inexistindo controvérsia, bem como pelos direitos da menor 

apresentarem-se suficientemente resguardados, JULGO PROCEDENTES 

os pedidos para: (a) com fundamento nos artigos 33 a 35 da Lei nº 

8.069/90, conceder a guarda definitiva da menores N.P.F., a requerente 

NEUZILENE CAMPELO SANTOS, devendo ser tomado o compromisso de 

bem e fielmente desempenhar o encargo, mediante termo nos autos, 

obrigando-se à prestação de assistência material, moral, educacional e 

afetiva às crianças e sem prejuízo de ulterior revogação. Em 

consequência, nos termos do artigo do art. 487, I, do CPC, JULGO 

EXTINTO COM RESOLUÇÂO DE MÉRITO o presente processo.SEM 

CUSTAS, nos termos do art. 141, §2º, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente e SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.PUBLIQUE-SE. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. 

TRANSITADA EM JULGADO a presente sentença, o que deverá ser 

previamente CERTIFICADO nos autos, ARQUIVEM-SE os autos, mediante 

as baixas e cautelas de praxe. CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.Às 

providências.Sorriso-MT, ____ de _____________________ de 

2020.DAIENE VAZ CARVALHO GOULARTJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 1794 Nr: 821-43.1996.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELY BIESEK PIOVESAN, BERNARDETE GARCIA 

FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO BIESEK - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7579-B, DIRCEU KATH - OAB:4259-B/MT, HUMBERTO FERNANDO 

VARASCHIN - OAB:70.610/PR, MARCOS VINICIUS MENDES DE 

MORAES - OAB:3540-A, MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - 

OAB:22764/0, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 1794

Vistos etc.

Trata-se de ação de inventário, ajuizada por BERNARDETE GARCIA 

FERNANDES, em razão do falecimento de MARIO BIESEK - ESPÓLIO.

Foram apresentadas as primeiras declarações (fls. 78/79).

À fls. 333/337, aportou aos contrato de cessão de direitos hereditários, 

posteriormente ratificado em audiência (fls. 348), requerendo 

homologação e arquivamento.

Após, os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais efeitos a partilha 

extrajudicial de fls. 333/337, relativa aos bens deixados pelo falecimento 

de MARIO BIESEK, atribuindo a herdeira os seus respectivos quinhões 

hereditários em todos os bens descritos nestes autos, o que faço com 
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fundamento no artigo 654, do CPC, ressalvados erros, omissões ou 

eventuais direitos de terceiros.

INTIME-SE a Fazenda Pública da sentença ora proferida, para os fins do 

artigo 659, § 2º, do CPC.

Transitada em julgado a presente sentença homologatória, EXPEÇA-SE o 

formal de partilha, carta de adjudicação e/ou alvará(s), conforme 655 do 

CPC.

Após, nada mais sendo requerido, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe.

INTIMEM-SE e PUBLIQUE-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Sorriso-MT, ____ de __________________ de 20_____.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50444 Nr: 754-24.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLVEPAR DA AMAZÔNIA S/A IND.E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELINO JOSE FILIPETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S. JUNIOR - OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11.482-B, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:3.610/MT

 Código: 50444

Vistos etc.,

1.) INTIME-SE a parte exequente para se manifestar acerca da petição de 

fls.304/310, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DAIS.

2.) Com ou sem manifestação, façam-me conclusos.

Sorriso - MT, ____ de ________________ de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43092 Nr: 48-75.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIVAL PARTICIPAÇÕES, ADM.E ASSESSORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE JOSÉ GRAPIGLIA, JOSÉ AROLDO 

DANIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 Tendo sido infrutifera a penhora online, INTIMO a parte exequente para 

que indique bens passíveis de penhora em nome da parte executada, no 

prazo de 20 (vinte) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39322 Nr: 2199-48.2007.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO PARZIANELLO, ROSANE MARIA 

BUENO PARZIANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:27.171, EDGAR KINDERMANN SPECK - OAB:23539

 Código nº 39322Vistos, etc.,Inicialmente, com o fim de evitar decisões 

conflitantes, APENSE-SE a estes autos aos de cód. 89293. No mais, 

DEFIRO a realização de prova pericial, e NOMEIO como expert a perita, 

contadora, Ivanete Vieira Serpa, com endereço a Rua dos Araças, n° 287, 

Edifício Cariama, Centro – Sinop/MT, telefones: (066) 3545-0858 e (066) 

99937-9190, e-mail: serpa.diferencialorgcontabil@gmail.com.Intime-se a 

perita ora nomeada para que, EM 10 (DEZ) DIAS, diga se aceita a 

nomeação feita, vez que realizará os trabalhos periciais e somente 

receberá pelo mesmo no deslinde final, tendo, porém, no caso de 

aceitação do encargo, prioridade na nomeação de futuros trabalhos.A 

perita nomeada deve 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 05 

(cinco) dias (art. 466, §2º, NCPC).Faculto às partes, dentro do prazo de 15 

(quinze) dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito. (art. 465, § 

1º, I, II e III NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 145400 Nr: 1652-90.2016.811.0040

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JWRF, AYRTON CARLOS RODRIGUES JUNIOR, 

MARCILEY DIAS LOPES - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:14068-B, FABIANA DE LIMA - OAB:OAB/MT 14068 B, FERNANDO 

BRUGNEROTTO - OAB:13.710-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 145400

Vistos etc.,

Trata-se de ação ordinária com pedido liminar proposta por J. W. R. F., 

neste ato representado por seu genitor Ayrton Carlos Rodrigues Junior, 

em face do Município de Sorriso e Estado de Mato Grosso, objetivando 

tratamento médico contínuo denominado PEDIASUIT para o menor 

retromencionado, diagnosticado com paralisia cerebral.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Em consonância ao disposto no artigo 2° da Resolução TJ-MT/OE nº 

09/2019, a partir de 30 de setembro de 2019 (Portaria nº 29/2019/CM), é 

da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT a 

competência para:

“processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, 

ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as 

ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde 

pública, em que figure como parte o Município de Várzea Grande 

individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os 

Municípios do Estado” (destaque acrescido).

“Art. 2º Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1º desta 

Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, 

distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a 

tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com 

prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença”.

Por todo exposto, considerando que o presente feito versa sobre 

demanda que requer a prestação continuada de sessões de PEDIASUIT 

(terapia ocupacional, fonoterapia, integração sensorial, hidroterapia e 

equoterapia), DECLINO A COMPETÊNCIA de juízo, determinando a 

REMESSA dos presentes autos à 1ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública de Várzea Grande/MT, mediante as baixas, homenagens e 

anotações necessárias.

CUMPRA-SE com urgência, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Sorriso/MT, 05 de fevereiro de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43000 Nr: 5779-86.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÉDIO ANTÔNIO POTRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Brasil Pietrobon 

Magalhães - OAB:MT18177/O, SIMONE BATISTA DOS SANTOS 

MAGALHÃES - OAB:5190-B

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE NÉDIO ANTÔNIO POTRICH, 

para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 585,11 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 133-v , sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 171,71 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46218 Nr: 3150-08.2008.811.0040

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EULER OLIVEIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10271-MT

 Processo: 2008/295

Código-Apolo: 46218

Vistos etc.,

Tratam-se de Embargos Declaratórios ofertados por EULER OLIVEIRA 

RIBEIRO, em face da r. decisão de fls. 169, alegando contradição do juízo 

em relação a intimação do devedor/embargante para indicar a localização 

do bem, sob pena de multa diária, afirmando que “o correto seria que o 

autor ao ter constatado a não apreensão do bem, requeresse a 

conversão da ação de busca e apreensão em ação de depósito, conforme 

vigia a lei à época. Pois é sabido que em não sendo localizado o bem, 

haveria a necessidade e provimento jurisdicional da ação para conversão 

em ação de depósito” (sic).

A parte embargada não se manifestou acerca dos embargados 

declaratórios, conforme certificado às fls. 180.

Pois bem. No que tange às aludidas contradições, entendo que assiste 

razão à parte embargante, uma vez diante da não localização do bem e 

citação positiva do devedor, deve-se observar o disposto no artigo 4º, do 

Decreto-Lei 911/69, não havendo que se falar em imposição de multa em 

face do devedor.

 A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA E 

APREENSÃO DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA 

INDICAR O PARADEIRO DO BEM ALIENADO, SOB PENA DE IMPOSIÇÃO DE 

MULTA DIÁRIA INADMISSIBILIDADE ENTENDIMENTO DE QUE NÃO HÁ 

IMPOSIÇÃO LEGAL PARA QUE O DEVEDOR FIDUCIÁRIO INFORME O 

PARADEIRO DO VEÍCULO PRECEDENTE DESTA E. 34ª CÂMARA DECISÃO 

REFORMADA. Agravo de instrumento provido” (TJSP, Agravo de 

Instrumento AI 2070126-90.2013.8.26.0000, data do julgamento 

01/04/2014) – destaquei.

Diante de todo exposto, CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS, para tornar sem efeito o item ‘1’ da decisão de fls. 169.

No mais, CUMPRA-SE conforme determinado no item ‘2’ de fls. 169.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 03 de fevereiro de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 146538 Nr: 2240-97.2016.811.0040

 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: LAURO FERNANDO MAMEDE CAMARGO DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE 

VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, AUTOMOTO AUTOMOVEIS E MOTOS 

DO AMAPA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÍVIA NAJARA FORNARI CENCI - 

OAB: 8.911/MT, RAFAEL KRZYZANSKI - OAB:9489/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DAVANSO DOS 

SANTOS - OAB:12.574, RENATO JOSE CURY - OAB:154351, THIAGO 

DOS SANTOS RICHOPPO - OAB:21462

 Processo: 2240-97.2016.811.0040

Código-Apolo: 146538

Vistos etc.,

Tratam-se de Embargos Declaratórios ofertados por LAURO FERNANDO 

MAMEDE CAMARGO DUTRA, em face da r. sentença de fls. 220/224, 

alegando omissão do juízo na apreciação de dois pontos principais (fls. 

225/236).

Alegou a parte embargante que a garantia contratual não foi considerada 

válida, não tendo o juízo considerado a soma do prazo contratual de 03 

anos com o prazo legal de 90 dias, estendendo a garantia para a data de 

07/10/2014. E, ainda, não considerou o juízo que houve o adimplemento 

substancial das revisões obrigatórias do veículo em questão, pois todas 

as revisões teriam sido realizadas na concessionária.

 A parte embarga manifestou sobre os embargos às fls. 238/240.

Pois bem. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que não 

há que se falar em omissão, sendo certo que a sentença de 

improcedência foi fundada no fato de a parte autora/embargante não ter 

observada a garantia contratual prevista no Manual de Manutenção e 

Garantia de fls. 36, o qual estabelece que os serviços de revisão do 

veículo deverão ser realizados sempre a cada 10.000 quilômetros ou 06 

(seis) meses, com tolerância de 1.000 quilômetros nos serviços 

executados por quilometragem e de um mês nos executados por tempo e, 

no caso dos autos, “o veículo já havia extrapolado a tolerância por 

quilometragem, pois estava com 55.315km, portanto, mais de 11.000km 

contados da revisão anterior ao defeito realizada na data de 12/02/2014, 

quando o veículo possuía 43.315km” (sic).

Assim, qualquer irresignação do embargante em relação à sentença 

prolatada deve ser objeto de recurso cabível na espécie.

Diante de todo exposto, CONHEÇO, todavia, REJEITO OS EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS de fls. 225/236, mantendo-se a sentença proferida em 

seus exatos termos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 03 de fevereiro de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Juíza de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135998 Nr: 8483-91.2015.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JWB, DCDSW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JULIO CESAR BARBOSA, Cpf: 

02624844120, Rg: 1815486-7, Filiação: Floriana Maria Barbosa* e Jose 

Canuto Barbosa, data de nascimento: 14/02/1985, brasileiro(a), natural de 

Porto dos Gauchos-MT, lider de produção, Telefone 669973 4109. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

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

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para 

fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. Informo 
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que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá ser 

protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para as devidas baixas. .

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 05 de fevereiro de 2020

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89420 Nr: 1008-89.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, BLDNF, ANTONIA GEANE DO NASCIMENTO FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEDERSON ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:Defensor Públ.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WEDERSON ALVES PEREIRA, 

brasileiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

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

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para 

fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. Informo 

que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá ser 

protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para as devidas baixas. .

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 05 de fevereiro de 2020

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146816 Nr: 2395-03.2016.811.0040

 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: ADEMIR MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, LENE ENGLER DA SILVA - OAB:20.093/O, RODRIGO 

LUIZ GOBBI - OAB:19.229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/0

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 559,84 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.86/89, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 146,44 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 86432 Nr: 5872-10.2011.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VABDS, PBDS, BERNARDINO PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARA AKEMI ICHICAVA ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giliandra Cristina Dallagnol - 

OAB:15388-O, HENRIQUE DA COSTA NETO - OAB:3710/MT, NELSON 

SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT, TAIS GIOVELLI - 

OAB:23576-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifico que o inventariante cumpriu todas as 

exigências legais, tendo apresentado as certidões negativas das 

Fazendas Municipal, Estadual e Federal, bem como o comprovante de 

pagamento do ITCD.Logo, estando preenchidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus efeitos legais, a 

partilha apresentada, atribuindo aos nela contemplados os respectivos 

quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. Sem 

custas, eis que este feito tramita sob o pálio da gratuidade processual (fls. 

22).Dê-se vista à Fazenda Pública Estadual, nos termos do art. 659, § 2º, 

do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o formal de partilha.Por fim, arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Sorriso - MT, 03 de 

fevereiro de 2020.Daiene Vaz Carvalho GoulartJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100582 Nr: 3358-16.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE SUFREDINI DIAS ZEMBRANI, LUIZ ANTONIO 

SUFREDINI ZEMBRANI, ANA PAULA SUFREDINI ZEMBRANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAL VIDA E PREVIDENCIA E/OU FEDERAL 

DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 559,84 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.93/96, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 146,44 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 105553 Nr: 8640-35.2013.811.0040

 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: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, JVN, MARLI VIEIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ARAUJO ANDRADE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRICA ANDRADE DE PAULA - 

OAB:33.961 OAB/BA

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões aduzidas na 

petição inicial. Como consequência, julgo extinto o presente feito, com 

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

Processo Civil.CONDENO a parte autora ao pagamento das custas, 

despesas e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em R$ 1.500,00 

(mil e quinhentos reais), na forma do art. 85, § 8º, do NCPC. Contudo, em 

se tratando de parte beneficiária da gratuidade judiciária, declaro isenção 

de pagamento, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Após o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.Havendo recurso, 

intime-se a parte contrária para apresentação de suas contrarrazões e, 

na sequência, remetam-se os autos à instância superior, na forma do art. 

1.010, § 3º, do NCPC, Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Sorriso - MT, 03 

de fevereiro de 2020.Daiene Vaz Carvalho GoulartJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108083 Nr: 609-89.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚLEASING DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 559,84 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.208/214, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 146,44 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119914 Nr: 1480-22.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON CARLOS DE CARVALHO, RUBIA MARIA VIEIRA 

GIOVELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO QUINTANA FERREIRA, HUGO JOSE 

LINJARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ercílio Martini Junior - 

OAB:19230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE DE ABREU E SILVA - 

OAB:19309/B, JOÃO BATISTA VARELLA RODRIGUES - OAB:3575-MT

 Certifico e dou fé que, revendo os presentes autos constatei que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita, decisão de fls. 53/55, razão pela 

qual deve ser desconsiderada a intimação de fls. 303.

4ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121968 Nr: 569-73.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIENE SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MACHADO BRAZIL 

BARBOZA - OAB:13394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCIENE SILVA CAMPOS, 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$ 556,94 (Quinhentos e cinquenta e seis reais e 

noventa e quatro centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas. .

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 30 de agosto de 2019

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 38295 Nr: 1198-28.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BIELESCKI, VITOR CORNÉLIO ZORTEA 

CASARIN, CARLOS LUIZ CORLASSOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HEMING - OAB:2869, 

SERGIO HEMING JUNIOR - OAB:20.865

 Ante o exposto, com vistas a garantir o pagamento dos honorários 

advocatícios em favor da exequente e em solidariedade entre os 

devedores nos autos em apenso, Código 107530, MANTENHO em parte a 

penhora nestes autos no valor de R$ 3.375,28 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais e vinte e oito centavos), sendo deste valor a 

manutenção da penhora de R$ 1.490,10 (hum mil quatrocentos e noventa 

reais e dez centavos) em nome de Vitor Cornélio Zortea Casarin e R$ 

1.885,18 (hum mil oitocentos e oitenta e cinco reais e dezoito centavos) 

em nome devedor Carlos Luiz Corlassolli.Escoado o prazo recursal, 

certifique-se.Após, imediatamente conclusos para o desbloqueio da 

penhora sobre os valores em nome do devedor Carlos Luiz Corlassolli, 

bem como, a liberação das restrições sobre os veículos dos 

executados.Às providências.Intimem-se.Cumpra-se.Sorriso-MT, 28 de 

janeiro de 2020.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107530 Nr: 57-27.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BIELESCKI, NILSON SONI BIELESCKI, 

INÊS SPENASSATO PERIN, CARMEN CORLASSOLLI, CLECEI VIEIRA DOS 

SANTOS CASARIN, NERLY PAGNUSSAT CAPITANIO, SANTO BIELESKI, 

VITOR CORNÉLIO ZORTEA CASARIN, OLIMPIO CARBONI, NAIR GNOATTO 

CARBONI, GORETE BIELESKI, LEONIR PAULO CAPITANIO, ROSANI 

GABOARDI BIELESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 Processo n° 57-27.2014.811.0040

Código: 107530

Exequente: União

Executados: Vitor Cornélio Zortea Casarin e Outros

VISTOS ETC,

Decisão no feito em apenso, autos n° 1198-28.2007.811.0040, Código 

38295.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Sorriso-MT, 28 de janeiro de 2020.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 118921 Nr: 9271-42.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BIELESCKI, NILSON SONI BIELESCKI, 

INÊS SPENASSATO PERIN, CARMEN CORLASSOLLI, CLECEI VIEIRA DOS 

SANTOS CASARIN, NERLY PAGNUSSAT CAPITANIO, SANTO BIELESKI, 

VITOR CORNÉLIO ZORTEA CASARIN, ELVIRA DA SILVA LOPES 

BIELESCKI, OLIMPIO CARBONI, NAIR GNOATTO CARBONI, GORETE 

BIELESKI, LEONIR PAULO CAPITANIO, ROSANI GABOARDI BIELESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 Processo n° 9271-42.2014.811.0040

Código: 118921

Exequente: União

Executados: Vitor Cornélio Zortea Casarin e Outros

VISTOS ETC,

Diante da informação do depósito judicial em relação aos honorários 

advocatícios em favor da exequente (fl. 79), DEFIRO o pedido de fl. 80 na 

forma postulada, devendo a Secretaria deste juízo tomar as medidas 

necessárias para tal finalidade.

Efetuada a transferência dos valores à credora, desapense-se e 

remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

comarca para as providências necessárias.

Às providências.

Cumpra-se.

Sorriso-MT, 28 de janeiro de 2020.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 88137 Nr: 7673-58.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BIELESCKI, NILSON SONI BIELESCKI, 

INÊS SPENASSATO PERIN, CARMEN CORLASSOLLI, CLECEI VIEIRA DOS 

SANTOS CASARIN, NERLY PAGNUSSAT CAPITANIO, SANTO BIELESKI, 

VITOR CORNÉLIO ZORTEA CASARIN, OLIMPIO CARBONI, NAIR GNOATTO 

CARBONI, GORETE BIELESKI, LEONIR PAULO CAPITANIO, ROSEANE 

GABOARDI BIELESCKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO HEMING - 

OAB:OAB/MT2869

 Processo n° 7673-58.2011.811.0040

Código: 88137

Requerente: União

Requeridos: Vitor Cornélio Zortea Casarin e Outros

VISTOS ETC,

Trata-se de Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios 

manejado pela exequente (fls. 179/179-v°).

Intimados, os executados Vitor Cornélio Zortea Casarin e Carlos Luiz 

Corlassolli efetuaram o pagamento dos honorários, bem como, postularam 

pela liberação de valores e veículos penhorados nos autos (fls. 197/198).

A exequente concordou com a quantia depositada nos autos, bem como, 

requer sua transferência via DARF (fls. 200/201).

É o necessário.

Decido.

De início, diante da ausência de bens ou valores penhorados nos autos 

em nome dos executados (fls. 102/103), NÃO CONHEÇO do pedido de fls. 

197/198.

Noutra banda, DEFIRO o pedido da exequente de fls. 200/201 na forma 

postulada para determinar a transferência dos valores depositados nos 

autos à fl. 199 a título de quitação dos honorários advocatícios, devendo a 

Secretaria deste juízo tomar as medidas necessárias para tal finalidade.

Feito, desapense-se e remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta comarca para as providências necessárias.

Às providências.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Sorriso-MT, 28 de janeiro de 2020.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137028 Nr: 9104-88.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEIA DE GRAÇA CONFECÇÕES LTDA, LUIZ 

ANTONIO DE ALMEIDA, BARBARA NEDER DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CHEIA DE GRAÇA CONFECÇÕES LTDA, 

CNPJ: 07805135000173, atualmente em local incerto e não sabido LUIZ 

ANTONIO DE ALMEIDA, Cpf: 30927153653, brasileiro(a) e atualmente em 

local incerto e não sabido BARBARA NEDER DE ALMEIDA, Cpf: 

32587485860, Rg: 35594127-2, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,94 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

noventa e quatro centavos), no prazo de 5 dias., contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 04 de fevereiro de 2020

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137062 Nr: 9130-86.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W E B COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS 

LTDA-ME, STELLA PATRICIA FUGA BORGES, WILLIAN VALÉRIO BORGES, 

JOSÉ PEREIRA DA SILVA, GLAYDSE DE ALBUQUERQUE TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): STELLA PATRICIA FUGA BORGES, Cpf: 

91075440149, Filiação: Lucia Debiasi Fuga* e Jose Alberto Fuga, 

brasileiro(a), natural de Francisco Beltrão-PR. 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$ 678,31 (Seiscentos e setenta e oito reais e 

trinta e um centavos), no prazo de 5 dias., contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas. .

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 04 de fevereiro de 2020

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148605 Nr: 3388-46.2016.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIR RODRIGUES PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DEVANIR RODRIGUES PORTO, Cpf: 

10644032120, Rg: 978.014, Filiação: Lazara Gamba Porto e Jose 

Rodrigues Porto, casado(a), agricultor/ comerciante. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,83 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

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

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas. .

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 04 de fevereiro de 2020

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88367 Nr: 7897-93.2011.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA FLORIANO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): APARECIDA FLORIANO LEITE, Cpf: 

94854980125, Rg: 1504045-3, Filiação: de Maria da Dores Floriano* e Luiz 

Teodoro Floriano, data de nascimento: 22/01/1972, brasileiro(a), natural de 

Santa I. do Ivai-PR, casado(a), auxiliar deserviços gerais, Telefone 

96294199. 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 ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas. .

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 04 de fevereiro de 2020

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82565 Nr: 1471-65.2011.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE CONFECÇÕES WEBBER 

LTDA-ME, IVAN WEBBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): COMERCIO DE CONFECÇÕES WEBBER 

LTDA-ME, CNPJ: 04341299000107 e atualmente em local incerto e não 

sabido IVAN WEBBER, Cpf: 70417750030, Rg: 1043415494, Filiação: Talita 

Verginia Morandini Webber e Angelo Armindo Webber, brasileiro(a), 
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solteiro(a), motorista de caminhao, Telefone (66) 9 9600-8008. 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$ 902,16 (Novecentos e dois reais e dezesseis 

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

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para 

fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. Informo 

que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá ser 

protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para as devidas baixas. .

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 04 de fevereiro de 2020

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85176 Nr: 4488-12.2011.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSI TEREZINHA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, CARLA ANDREA CALEGARO - OAB:17769 B, 

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, RAFAEL ESTEVES 

STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSI TEREZINHA MENDES, Cpf: 

73177237972, 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$ 558,60 (Quinhentos e cinquenta e oito reais e 

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

do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas. .

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 04 de fevereiro de 2020

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85923 Nr: 5314-38.2011.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUSELENA NEPOMUCENA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUSELENA NEPOMUCENA LOPES, Cpf: 

34458379100, Filiação: de Lindaura Lopes Nepomucema* e Joaquim 

Correia Nepomucema, data de nascimento: 28/07/1966, brasileiro(a), 

natural de Guiratinga-MT, casado(a), artesã. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 558,60 (Quinhentos e cinquenta e oito reais e 

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

do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas. .

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 04 de fevereiro de 2020

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88641 Nr: 206-91.2012.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO PAULO BARATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AUGUSTO PAULO BARATTO, Cpf: 

02975084072, Filiação: de Lidia M.baratto e Augusto Baratto, 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 ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas. .

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 04 de fevereiro de 2020

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96461 Nr: 8422-41.2012.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN CARLOS SANTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IVAN CARLOS SANTIN, Cpf: 

50866915915, Rg: 134.091.4, brasileiro(a), comerciante/ motorista. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 558,60 (Quinhentos e cinquenta e oito reais e 

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

do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas. .

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 04 de fevereiro de 2020

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120818 Nr: 9799-76.2014.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDEMAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IDEMAR DOS SANTOS, Cpf: 

07136933803, 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$ 558,60 (Quinhentos e cinquenta e oito reais e 

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

do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas. .

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 04 de fevereiro de 2020

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135038 Nr: 7969-41.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA LARANJEIRAS LTDA, 

MARGETH APARECIDA SOMENSI, ANDREI SOMENSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DISTRIBUIDORA LARANJEIRAS LTDA, 

CNPJ: 03073419000161, atualmente em local incerto e não sabido 

MARGETH APARECIDA SOMENSI, Cpf: 02494855918, brasileiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido ANDREI SOMENSI, Cpf: 

00681455942, 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$ 753,80 (Setecentos e cinquenta e tres reais e 

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

deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas. .

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 04 de fevereiro de 2020

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33695 Nr: 2829-41.2006.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. D. I. CALÇADOS LTDA, DOUGLAS VIEIRAS 

RODRIGUES, IVONE BAVARESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - SUBPROCURADORA DA PROC. DO ESTADO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5.726-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IVONE BAVARESCO, Cpf: 83424490920, 

Rg: 2836165, Filiação: de Teonilda Bavaresco e Artidor Bavaresco, 

brasileiro(a), solteiro(a), empresária. 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$ 3.278,47 (Tres mil e duzentos e setenta e oito 

reais e quarenta e sete centavos), no prazo de 5 dias., contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT. Informo que a guia deverá ser emitida pelo site 
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www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar 

o serviço da lista – custas finais/remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia 

emitida deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na Central 

de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas. .

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 04 de fevereiro de 2020

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41598 Nr: 4406-20.2007.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCENY DOMINGOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440, ESTEVAM HÚNGARO CALVO FILHO - OAB:9 

546-A-MT, ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALCENY DOMINGOS DOS SANTOS, Cpf: 

87497123149, 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$ 558,60 (Quinhentos e cinquenta e oito reais e 

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

do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas. .

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 04 de fevereiro de 2020

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42062 Nr: 4848-83.2007.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI DE FÁTIMA FELISBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELESTE BRAZ DE 

ALBUQUERQUE - OAB:4.504-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARLI DE FÁTIMA FELISBERTO, Cpf: 

51872269915, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,83 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

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

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas. .

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 04 de fevereiro de 2020

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58114 Nr: 6806-36.2009.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCIMAR DA SILVA, Cpf: 01185243135, 

Rg: 1649622-1, brasileiro(a), solteiro(a), do lar. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,81 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e um centavos), no prazo de 5 dias., contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 04 de fevereiro de 2020

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58442 Nr: 6898-14.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO JOSÉ EBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SANDRO JOSÉ EBERT, Cpf: 

38811863104, Rg: 793.9701, Filiação: Anna Irany Ebert e Afonso Ady 

Ebert, brasileiro(a), casado(a), administrador. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 
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incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,81 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e um centavos), no prazo de 5 dias., contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 04 de fevereiro de 2020

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58669 Nr: 7012-50.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARICE TERESINHA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLARICE TERESINHA LEMES, Cpf: 

90313640106. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,81 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e um centavos), no prazo de 5 dias., contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 04 de fevereiro de 2020

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56276 Nr: 6295-38.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO AGENOR COLOMBO JUNIOR, 

CLARA KUMIKO KOBAYASHE COLOMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AUGUSTO AGENOR COLOMBO JUNIOR, 

Cpf: 32915640149, Rg: 312898, brasileiro(a) e atualmente em local incerto 

e não sabido CLARA KUMIKO KOBAYASHE COLOMBO, Cpf: 

15215350272, Rg: 141.320-6, brasileiro(a), casado(a), agricultora. 

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$ 2.119,36 (Dois mil e cento e dezenove reais e 

trinta e seis centavos), no prazo de 5 dias., contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 04 de fevereiro de 2020

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57467 Nr: 6513-66.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACOMEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MACOMEX IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 04855551000198. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,83 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e tres centavos), no prazo de 5 dias., contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 04 de fevereiro de 2020

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57550 Nr: 6538-79.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA APARECIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, CARLA ANDREA CALEGARO - OAB:17769 B, 

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, RAFAEL ESTEVES 

STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSANGELA APARECIDA SILVA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,83 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e tres centavos), no prazo de 5 dias., contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 04 de fevereiro de 2020

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48200 Nr: 5069-32.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MUHLBEIER, MARCOS MUHLBEIER - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS MUHLBEIER, Cpf: 

55673295049, brasileiro(a), casado(a), vendedor e atualmente em local 

incerto e não sabido MARCOS MUHLBEIER - ME, CNPJ: 04276155000106. 

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$ 601,69 (Seiscentos e um reais e sessenta e 

nove centavos), no prazo de 5 dias., contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 04 de fevereiro de 2020

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81542 Nr: 441-92.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVENY CONCEIÇÃO CASTÃO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JUVENY CONCEIÇÃO CASTÃO - ME, 

CNPJ: 04032362000115. 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 ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 05 de fevereiro de 2020

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58019 Nr: 6730-12.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDONEIA MARIA KISSEL BOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - 

OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SIDONEIA MARIA KISSEL BOFF. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,81 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e um centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas. .
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 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 05 de fevereiro de 2020

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49897 Nr: 6373-66.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANETE LOURENCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440, ESTEVAM HÚNGARO CALVO FILHO - OAB:9 

546-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IVANETE LOURENCI, Cpf: 90015894134, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,83 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e tres centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 05 de fevereiro de 2020

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96035 Nr: 7962-54.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON FORESTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDISON FORESTI, Cpf: 03283880921, Rg: 

3.855.201, Filiação: de Alzira Foresti e Jose Foresti, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,81 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e um centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 05 de fevereiro de 2020

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98875 Nr: 1471-94.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS CALDERAN LTDA EPP, VERA LUCIA 

CALDERAN FORTES, LILIAN CALDERAN FORTES, VITOR PAULO 

CALDERAN FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LOJAS CALDERAN LTDA EPP, CNPJ: 

05775859000196, atualmente em local incerto e não sabido VERA LUCIA 

CALDERAN FORTES, Cpf: 58222472100, Filiação: de Elza Bordin Calderan 

e Fernando Calderan, data de nascimento: 07/02/1955, brasileiro(a), 

natural de Alvares Machado-SP, casado(a), comerciante, atualmente em 

local incerto e não sabido VITOR PAULO CALDERAN FORTES, Cpf: 

82518947191, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

LILIAN CALDERAN FORTES, Cpf: 86317709149, 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$ 2.961,14 (Dois mil e novecentos e sessenta e 

um reais e quatorze centavos), no prazo de 5 dias., contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT. Informo que a guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar 

o serviço da lista – custas finais/remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia 

emitida deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na Central 

de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 05 de fevereiro de 2020

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88577 Nr: 141-96.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARCISO GUILHERME JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NARCISO GUILHERME JÚNIOR, Cpf: 

52352790930, Rg: 1.677.411-1, Filiação: Vera Terrabuio Guilherme e 
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Narciso Guilerme, data de nascimento: 19/04/1964, brasileiro(a), natural de 

Nova Esperança-PR, casado(a), do comercio- emporio do acabamento. 

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$ 487,13 (Quatrocentos e oitenta e sete reais e 

treze centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 05 de fevereiro de 2020

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88615 Nr: 179-11.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA ALVES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KATIA ALVES CARDOSO, Cpf: 

65052420153, Telefone 99663-4513. 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 ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 05 de fevereiro de 2020

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 201284 Nr: 10317-27.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENY CONCEIÇÃO CASTÃO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE CEOLIN - 

OAB:9602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JUVENY CONCEIÇÃO CASTÃO - ME, 

CNPJ: 04032362000115. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para 

fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. Informo 

que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá ser 

protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para as devidas baixas. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 05 de fevereiro de 2020

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142068 Nr: 11663-18.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO STASCZAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS ANTONIO STASCZAK, Cpf: 

32754760172, 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 ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 05 de fevereiro de 2020

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50276 Nr: 555-02.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA MEDIC SHOPPING LTDA. - ME, 

ADEMIR LIMA DOS SANTOS, DORVALINO LIMA DOS SANTOS, SANDRA 

MARIA SOUZA, ELVIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:4929-B

 Código nº. 50276

VISTOS ETC,

 A Fazenda Pública Estadual ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de 

Drogaria Medic Shopping Ltda, todos devidamente qualificados nos autos.

 A parte exequente noticiou à fls. 101/102 a existência de pedido de 

compensação do débito, bem como requereu a suspensão do feito pelo 

prazo de 6 (seis) meses.

Defiro pedido de fls. 101/102, para determinar a SUSPENSÃO do feito pelo 

prazo de 6 (seis) meses.

Após o decurso do prazo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar nos autos, sob pena de arquivamento.

Nada postulado, certifique-se.

Após sem a necessidade de nova determinação, arquive-se com baixa na 

distribuição.

Às providências

Cumpra-se.

Sorriso – MT, 05 de fevereiro de 2020.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 34217 Nr: 3360-30.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

AGROPECUÁRIAS LTDA, RENILSON JOÃO DE FREITAS, JOSÉ CLAUDIO 

AMADOR VIEIRA, FERNANDA MARIA HILLEBRAND MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - SUBPROCURADORA DA PROC. DO ESTADO - 

OAB:, GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO-PROCURADOR DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - OAB:10823, DYOGO 

COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:9845, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7.324

 Ante o exposto, REJEITO a presente impugnação à penhora de fls. 

115/117.Escoado o prazo recursal, certifique-se.Em seguida promova-se 

o levantamento dos valores penhorados em favor do executado na forma 

postulada à fl. 131. Empós, intime-se o exequente com carga dos autos 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de 

direito, sob pena de arquivamento do feito.Nada postulado, sem a 

necessidade de nova determinação, ao arquivo com baixas na 

distribuição. Intimem-se.Cumpra-se.Sorriso-MT, 6 de fevereiro de 

2020.Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 81031 Nr: 6161-74.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIMENES MILAN & CIA LTDA - ME, SANTOS 

GIMENES MILAN, CARMEN LUCIA MARQUES GIMENES, MARIA 

APARECIDA AMERICO GIMENES, WILSON GIMENES MILAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA DE LOURDES PINTO 

DE OLIVEIRA - OAB:24.851-O, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B, LUCAS 

COLDEBELLA - OAB:21969/O

 Ante o exposto, REJEITO a presente impugnação à penhora de fls. 

63/64.Não conheço da impugnação de fl. 79, tendo em vista que os 

valores bloqueados conforme extratos bancários de fl. 80, não ter 

qualquer relação com a penhora dos realizadas nos autos. Escoado o 

prazo recursal, certifique-se.(...) Empós, intime-se o exequente com carga 

dos autos para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento do feito.Nada postulado, 

sem a necessidade de nova determinação, ao arquivo com baixas na 

distribuição. Intimem-se.Cumpra-se.Sorriso-MT, 6 de fevereiro de 

2020.Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 81181 Nr: 6263-96.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITE LURDES DE ANDRADE DEMORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - 

OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANI MARIANI VOZNIAK - 

OAB:18.391

 Processo nº. 6263-96.2010.811.0040

Código nº. 81181

Exequente: Fazenda Pública Municipal

Executada: Edite Lurdes de Andrade Demori

VISTOS ETC,

Considerando a certidão de fl. 145, intime-se o exequente para se 

manifestar em 5 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Sorriso-MT, 05 de Fevereiro de 2020.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007365-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALETE BERTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

GILBERTO CARLOT (REQUERIDO)

DARLAN CARLOT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1007365-58.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 04/12/2019 Hora: 15:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007365-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALETE BERTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

GILBERTO CARLOT (REQUERIDO)

DARLAN CARLOT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº. 1007365-58.2018.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o Embargado 

para no prazo de 05(cinco) dias, querendo se manifestar sobre os 
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Embargos de Declaração aportados nos autos, no ID. Nº 28940306. 

Sorriso, 06 de fevereiro de 2020. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005764-80.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FERREIRA GOMES PONTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERTOGNA E VISINTINI LTDA - ME (REQUERIDO)

KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA OAB - SP196524 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1005764-80.2019.8.11.0040 Reclamante: DANIEL FERREIRA GOMES 

PONTES Reclamado: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. e outros 

Vistos etc. A parte reclamante, injustificadamente, não compareceu à 

audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da 

Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e 

Enunciado 28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, 

já com o cálculo das custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido 

o art. 467 da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, 

arquive-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010316-42.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JENI BERNADETE OLDIGES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARISTELA REIS FRIZON OAB - MT13535-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº. 8010316-42.2014.2019. 811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado 

Exequente, para se manifestar, sobre a devolução da Carta Precatória 

juntada no ID. Nº 23795747, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que 

entender de direito. Sorriso/MT, 07 de fevereiro de 2020.Elite 

Capitanio,Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003639-47.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLATINUM ASSESSORIA DE CRÉDITO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA HERONDINA RODRIGUES ALVES OAB - SP0362161A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Processo nº 1003639-47.2016.8.11.0040 Certifico e dou fé nos 

termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte executada (advogado), para que cumpra a 

sentença/acordão proferida nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante apurado na atualização, nos termos do art. 523, §1º, do CPC. No 

mais, fica ciente ainda que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Sorriso/MT, 7 de fevereiro de 2020 ELITE 

CAPITANIO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000708-32.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELISETE ZORZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DULCE CARLA STECIUK OAB - MT21057/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000708-32.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:MARIA ELISETE 

ZORZO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DULCE CARLA STECIUK 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: 17:50 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 7 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: 1000710-02.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIR ANTONIO DE BONA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000710-02.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:LEDIR ANTONIO 

DE BONA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA 

SILVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

10/06/2020 Hora: 18:00 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 7 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: 1000713-54.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO SALGO GETTENS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000713-54.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:TIAGO SALGO 

GETTENS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELE DE MELO BAISE 

BARTH 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: 18:10 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 7 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: 1000714-39.2020.8.11.0040

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)

 

PROCESSO n. 1000714-39.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:M 2 COMERCIO E 

DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JORDANIA BARCELO DA SILVA POLO PASSIVO: AUTOCENTER 

SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO LTDA - ME 

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: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 10/06/2020 Hora: 18:20 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

CUIABÁ, 7 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): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 216098 Nr: 7543-87.2019.811.0040

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FATIMA DOS SANTOS, JOSE ROBERTO DA SILVA 

FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7579-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N. 216098

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de restituição, consistente no animal apreendido nos 

autos n. 214445, ao argumento que o mesmo convive com o requerente há 

vários anos, não se constituindo mais em animal silvestre, eis que 

localizado ao lado de sua genitora, quando esta acabara de falecer, tendo 

o requerente fornecido o tratamento necessário para a acolhida do animal.

 Instada a se manifestar a representante ministerial opinou pela rejeição do 

pedido, justamente pelo fato da complexidade dos procedimentos 

administrativos a serem desenvolvidos.

É o sucinto relatório. Decido.

 Preliminarmente, reza o artigo 118, do CPP, que as coisas apreendidas só 

poderão ser restituídas, aos interessados, se não mais importarem ao 

processo.

No caso dos autos, não há informações acerca de perícias ou qualquer 

outro estudo a ser elaborado junto ao animal apreendido, o que, a priori, 

possibilitaria a restituição, não se descurando da necessidade de o 

requerente providenciar o necessário, administrativamente, para liberação 

do animal junto ao órgão ambiental.

Não obstante, o TCO correlacionado narra o delito, em tese, de maus 

tratos, mostrando-se precipitada a restituição do animal antes da instrução 

ser concluída.

Posto isso, REJEITO o pedido de RESTITUIÇÃO ora formulado.

Transitada em julgado, determino o desapensamento, o translado de cópia 

da presente decisão, bem como o arquivamento do presente feito.

P.R.I.C.

Às providências.

Sorriso/MT, 31 de janeiro de 2019.

Érico de Almeida Duarte

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 60384 Nr: 3681-26.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LISIANE SOFIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZE AUGUSTO CORRETORA E ADMIN. DE 

SEGUROS LTDA, VIDA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:49473/PR, HOMERO STABELINE MINHOTO - 

OAB:26346/SP, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - OAB:116.353 SP, 

PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - OAB:177342/SP, PAULO 

SERGIO DANIEL - OAB:9173/B

 Processo nº. 3681-26.2010.811.0040

Vistos etc.

Ante o pedido de fls. 304, defiro o pedido de parcelamento das custas em 

10 parcelas, devido ao valor.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Sorriso/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001911-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS BARROS CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

0 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1001911-34.2017.8.11.0040 Reclamante: MONDADORI & MONDADORI 

LTDA - EPP Reclamado: ANTONIO MARCOS BARROS CAMPOS Vistos etc. 

Em consulta ao Sistema RENAJUD, constatou-se a inexistência de bens 

em nome da parte executada (extrato anexo). Antes de analisar o 

requerimento retro, no que tange 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. Por fim, registro que as 

cooperativas de crédito são abarcadas pelo BACENJUD. Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003871-54.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POOLLIVERSON GOMES DE FARIA (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))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003871-54.2019.8.11.0040. REQUERENTE: POOLLIVERSON GOMES DE 

FARIA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Considerando que não há nos 

autos comprovação da hipossuficiência da parte autora, indefiro a AJG 

postulada, porém, oportunizo o parcelamento do preparo, bem como de 

eventuais custas processuais, em 05 vezes. Sendo assim, determino que, 

no prazo de 48 horas, a parte recorrente recolha a primeira parcela do 

preparo do recurso interposto (Enunciado 115 CNJ), sob pena de ser 

considerado deserto. Juntada a primeira parcela do preparo, e havendo a 

apresentação de contrarrazões, fica o recurso desde já recebido, no 

efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95), determinando a remessa dos 

autos imediatamente à Turma Recursal. Caso contrário, fica, desde já, 

considerado como deserto o recurso interposto, nos termos do art. 42, § 

1º, da Lei 9.099/95, devendo ser cumprida, integralmente, a sentença 

proferida nos autos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002286-64.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE VERNE DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1002286-64.2019.8.11.0040 Reclamante: MARLENE VERNE DE OLIVEIRA 
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& OLIVEIRA LTDA - ME Reclamado: ROSELI DA SILVA 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-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)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000697-03.2020.8.11.0040 Reclamante: EZIDIO LEANDRO DA SILVA 

Reclamado: MOVEIS ROMERA LTDA Vistos etc. No que tange à medida de 

urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a reclamante como provar fato negativo. A par 

disso, se procedentes as alegações da parte, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da restrição ao 

crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente o protesto e as cobranças, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. Nesse contexto de verossimilhança e 

urgência, atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 

300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de 

determinar que a requerida se abstenha de inserir o débito objeto desta 

ação em cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da ação. O 

prazo de cumprimento desta decisão vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, 

sob pena de multa por descumprimento, que fixo no valor de R$500,00 

(quinhentos reais). 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

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85115 Nr: 4422-32.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL WILSON LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MANOEL WILSON LOPES, Cpf: 

89321375104, Rg: 1.906.311, Filiação: Maria Pereira Lopes, data de 

nascimento: 27/06/1974, brasileiro(a), natural de Cocos-BA, convivente, 

serviços gerais/mecânico, Telefone 66- 9 9972-0924,. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,83 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e tres centavos), no prazo de 5 dias., contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 04 de fevereiro de 2020

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58589 Nr: 1978-60.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELSON BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DANIELSON BEZERRA DA SILVA, Cpf: 

71773339168, Rg: 001266611, Filiação: de Genes Bezerra da Silva e 

Daniel Firmino da Silva, data de nascimento: 01/02/1986, brasileiro(a), 

natural de Amambai-MS, Telefone 9997 8984. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,83 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e tres centavos), no prazo de 5 dias., contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 04 de fevereiro de 2020

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219378 Nr: 9596-41.2019.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7579-B, VANESSA LIMA SANTOS - OAB:17-937-O, WALTER 

DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 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 12/03/2020, com início às 14h30min, no fórum desta 

comarca de Sorriso/MT, bem como, para ter conhecimento do inteiro teor 

da decisão de fls. 110/113: “(...) 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 
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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 (...)”.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 204551 Nr: 229-90.2019.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GERSON MACHADO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:15216/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDSON GERSON MACHADO DE MOURA, 

Filiação: Leonilde Rodrigues Machado e Gerson de Moura, data de 

nascimento: 19/10/1994, brasileiro(a), natural de Sorriso-MT, solteiro(a), 

serralheiro, Telefone 66996461334. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,09 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

nove centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 05 de fevereiro de 2020

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209738 Nr: 3393-63.2019.811.0040

 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

 Certifico e dou fé, que remeto o presente ao setor de matéria para 

imprensa, a fim de INTIMAR a parte requerida, acerca da decisão de fls. 

121, em todo o seu teor: "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 CANDIOTTOJuiz de 

Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209738 Nr: 3393-63.2019.811.0040

 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

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa, 

para que, dentro do prazo legal, apresente memoriais, sob pena de tomada 

das providências cabíveis ao caso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 214868 Nr: 6727-08.2019.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS DAMBROS 

- OAB:13.154/MT

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa a 

fim de apresentar suas alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169576 Nr: 3115-33.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIA ROSANE DA SILVA SCATAMBULI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEVI DIAS MARQUES - 

OAB:5828

 Nos Termos da legislação vigente e provimento n° 52/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o (a,s) advogado (a,s) a fim de 

apresentar contrarrazões recursais, no prazo de 08 (oito) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 216262 Nr: 7658-11.2019.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS JUNIOR DA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502

 Nos Termos da legislação vigente e provimento n° 52/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o (a,s) advogado (a,s) do (a) 

Denunciado (a), a fim de apresentar o Recurso cabível, no prazo legal, 

haja vista o interesse de recorrer da sentença pelo requerido, conforme 

certidão do oficial de justiça (fls.110).

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 010/2020/DFO MM. Juiz de Direito Diretor do Foro em 

substituição legal da Comarca de Tangará da Serra, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc... 

CONSIDERANDO a necessidade de manter adequada a prestação 

jurisdicional, com celeridade e eficiência no andamento processual, em 

face ao disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição 

Federal;CONSIDERANDO que cabe ao Juiz Diretor do Foro tomar 
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providências de ordem administrativa relacionadas com a fiscalização e 

regularidade dos serviços forenses;RESOLVE:LOTAR a servidora 

IMERILDES ALVES DE BRITO, Técnica Judiciário, matrícula nº 7.395, na 

secretaria da 2ª Vara Criminal, a partir do dia 07 de janeiro de 2020, até 

ulterior deliberação.Publique-se.

Registre-se.Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Tangará da Serra, 05 de fevereiro de 2020.ANDERSON GOMES 

JUNQUEIRA Juiz de Direito Diretor do Foro

 PORTARIA Nº 009/20 20/DF

 O MM. Juiz de Direito Diretor em substituição legal do Foro da Comarca de 

Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais e na forma da Lei, etc...

 CONSIDERANDO que a servidora Graziela de Jesus Alves, matrícula 

21777, Gestora Judiciária da 2ª Vara Criminal desta comarca estará em 

usufruto de 20 (vinte) dias de férias relativo ao exercício de 2019, no 

período de 03 a 22 de fevereiro de 2020;

 RESOLVE:

 DESIGNAR o servidor RONNIE GREY PEREIRA SOBRINHO, Técnico 

Judiciário, matrícula nº 12098, lotado na 2ª Vara Criminal desta comarca, 

para exercer o cargo de Gestor Judiciário Substituto, no período de no 

período de 03 a 22 de fevereiro de 2020, durante a ausência do titular.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Tangará da Serra, 05 de fevereiro de 2020.

 ANDERSON GOMES JUNQUEIRA

Juiz de Direito Diretor do Foro

Decisão

Processo Administrativo Cód. 332312 Vistos.

Trata-se de pedido de licença prêmio formulado pela Servidora GILDA 

FÁTIMA BRUN GOLIN, matrícula Nº 21887 relativo ao quinquênio 

01/02/2015 a 01/02/2020. Às fls. 05/06, consta informação, 

respectivamente, da Central de Administração da comarca de Tangará da 

Serra e Sapezal que a servidora não infringiu com o disposto no art. 110 

da Lei Complementar 04/90.

É o relatório. Decido. Cumpridos os requisitos legais, consoante disposição 

expressa no artigo 109 e seguintes da Lei Complementar nº 04/90, bem 

como considerando a informação prestada pelas Coordenadorias 

Administrativas DEFIRO a concessão da Licença Prêmio, requerida pela 

Servidora GILDA FÁTIMA BRUN GOLIN, referente ao quinquênio de 

01/02/2015 a 01/02/2020, condicionando seu usufruto ao disposto no art. 

111 da supracitada Lei. Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra, 07 de 

fevereiro de 2020. ANDERSON GOMES JUNQUEIRA Juiz de Direito Diretor 

do Foro

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 329938 Nr: 26225-45.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MORANDI BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de busca e apreensão, fundado a partir de contrato 

garantido por alienação fiduciária, pelo qual a parte demandante, 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., pretende alcançar 

o bem que se encontra em posse do demandado RODRIGO MORANDI 

BORGES em decorrência do contrato indicado às fls. 15/19-verso.

Como é reconhecido no artigo 3º, caput, do Decreto-Lei n. 911/69, a 

medida liminar necessita apenas da comprovação da mora ou da 

inadimplência, o que se verificará por “carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário”.

 No caso judicializado, a mora da parte requerida ficou devidamente 

comprovada pelo instrumento de protesto de fl. 23. Assim, atendendo ao 

disposto no artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei n. 911/69.

Ainda, em que pese as manifestações da parte demandada e os depósitos 

por ela realizados em conta judicial, a consequência do inadimplemento é o 

vencimento antecipado das demais parcelas do contrato. Logo, sem o 

pagamento integral da dívida, ou seja, sem a purgação da mora, não há 

como suspender o cumprimento da medida liminar.

Portanto, uma vez que foram observados os requisitos legais, DEFIRO a 

liminar de busca e apreensão, consoante o Decreto-lei n. 911/69 e 

DETERMINO:

I) O devedor fiduciante poderá, no prazo de 05 (cinco) dias do 

cumprimento da liminar, depositar a integralidade da dívida, conforme o 

cálculo apresentado pelos credores, recebendo o bem livre de ônus.

 II) Caso assim não proceda, a propriedade e a posse do bem se 

consolidará no patrimônio dos credores fiduciários.

III) Também do cumprimento da liminar contará o prazo de 15 (quinze) dias 

para responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá ser utilizado 

para discutir o valor do débito pago, ainda que a devedora já tenha 

depositado a integralidade da dívida.

IV) Após a apreensão, o veículo será depositado em mãos da parte autora 

ou de quem ela indicar.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 291732 Nr: 18402-54.2018.811.0055

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDUARDO SANCHES ROSA 

RODRIGUES MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:OAB/MT 9.247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando o retorno das missivas às fls. 145 e 147, bem como a 

certidão de fl. 159, PROMOVA-SE o envio da carta confirmatória, prevista 

no artigo 254 do CPC, nos endereços indicados à fl. 160.

 Ademais, DEFIRO o pleito de fls. 154/154-verso, pelo qual a parte autora 

requer a baixa da restrição de transferência, circulação e licenciamento 

realizada sobre o veículo levada a efeito à fl. 116, haja vista que, como é 

medida em benefício da parte autora, pode abrir mão dela no momento em 

que lhe aprouver. Logo, segue a baixa da restrição.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 323173 Nr: 21229-04.2019.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON SOARES FERRO, ARTIDIANA APARECIDA 

BETONI SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEICE LANE LEALI NUNES VESPUCIO, 

RICARDO NABOR VESPUCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, JULIO CEZAR BRUM DE MATTOS - 

OAB:OAB/MT16.156, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 

9.993-B

 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 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067410/2/2020 Página 195 de 703



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 de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência, porém, alcançando 

ínfimo numerário, razão pela qual já fora liberado, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327348 Nr: 24300-14.2019.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI, AFONSO DECANINI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CEZAR BRUM DE MATTOS 

- OAB:OAB/MT16.156, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 

9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 56, remeto os 

autos ao setor de matéria para imprensa, a fim de intimar os exequentes, 

em causa própria, assinarem a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 324762 Nr: 22401-78.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODACIR JOSÉ DIAS CAVALHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR APARECIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA TAYANE PADILHA - 

OAB:26688, ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - OAB:21159/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DEFIRO o pleito em questão.Logo, OFICIE-SE ao empregador 

da executada Luis Angelo Bozetti Transportes-ME, como requerido à fl. 

47, para que promova mensalmente o depósito, atinente a 30% da 

remuneração do executado em questão, na conta única do TJMT, 

vinculando ao vertente feito, até o limite do valor executado, como indicado 

à fl. 48, que, no momento, importa no montante de R$ 1.826,80, sem 

prejuízo de posterior atualização.Conforme forem sendo promovidos os 

depósitos nos vertentes autos, independentemente de nova determinação, 

EXPEÇA-SE alvará dos aludidos valores em favor da parte exequente.Sem 

prejuízo das determinações anteriores, INTIME-SE a parte executada para, 

no prazo de 15 dias, manifestar sobre o cálculo apresentado pela parte 

exequente (fl. 48), valendo o silêncio como concordância, além da 

penhora ora deferida.Em havendo concordância expressa ou tácita, 

desde já, HOMOLOGO o cálculo da dívida.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 331026 Nr: 704-64.2020.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ADRIANO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20.646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora, na forma do 

artigo 487, inciso I, do CPC.CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, condenação essa suspensa na forma artigo 98, § 3º, 

do CPC, uma vez que CONCEDO os benefícios da justiça gratuita.P.I.C. 

Após o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as anotações 

e baixas de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 331795 Nr: 1227-76.2020.811.0055

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVALDO ALVES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEMERSON COSTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, (a) 

EMENDAR a inicial no que tange ao valor da causa, nos moldes do artigo 

319, inciso V, do CPC, bem como (b) indicar o endereço eletrônico da 

parte demandada, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, sob pena de 

extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.Na 

mesma oportunidade, deverá (c) apresentar as três últimas declarações 

de imposto de renda em nome próprio, bem como outros documentos que 

achar conveniente para retratar a hipossuficiência, sendo certo que a 

inércia será interpretada em seu desfavor, consoante o disposto no artigo 

99, § 2º, do CPC. Afinal, tal diligência não é dispendiosa e poderá dissipar 

qualquer dúvida sobre a real situação econômica da parte, sendo certo 

que, na forma do artigo 378 do CPC, “ninguém se exime do dever de 

colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade”. Por 

fim, com a correção do valor da causa, PROMOVA-SE, igualmente, a 

retificação na distribuição e contadoria.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 331971 Nr: 1328-16.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEANDRO ALMEIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE FELIZ DA SILVA - 

OAB:24.782/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o endereço 

eletrônico das partes, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, sob pena 

de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 329987 Nr: 26273-04.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERINI E CIA LTDA ME, ALINE CARLA PERINI, CARLOS 

PERINI, AMANDA PERINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:13451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isso, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Logo, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 30 dias, comprovar o recolhimento das 

custas e taxa judicial, sob pena de extinção anômala. Ademais, 

considerando que a parte autora não indicou o endereço eletrônico das 

partes, deverá, na mesma oportunidade, promover a indicação, sob pena 

de extinção da demanda, na forma do artigo 321, parágrafo único, do CPC. 

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 330170 Nr: 26427-22.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA BEM FICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKELINE LEÃO SOUTHIER, GILSON 

BATAGLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 
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MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, em análise sumária, não preenchidos os requisitos 

autorizadores da antecipação de tutela, INDEFIRO o pleito correlato.No 

mais, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de março de 2020, 

às 16h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica 

ao talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o 

prazo de resposta observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura 

das partes quanto à realização da audiência de conciliação/mediação e 

insucesso da composição amigável, com a advertência grafada no artigo 

344 do CPC.CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.Sem 

prejuízo, como já ordenado à fl. 128, REMETAM-SE os autos ao cartório 

distribuidor para a retificação do valor dado à causa.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 328431 Nr: 25093-50.2019.811.0055

 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: ROZANA ALVES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de evidência vindicada.No mais, a 

manifestação de desinteresse na realização da audiência de conciliação 

(fl. 16), por si só e ordinariamente, não implica no cancelamento da 

solenidade, pois depende, ainda, da manifestação de vontade da parte 

demandada, na forma do artigo 334, § 4º, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Dessa feita, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 26 de 

março de 2020, às 13h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Soluções de Conflitos desta Comarca, conforme pauta previamente 

formulada pelo próprio centro.Não obstante inicialmente agendada 

audiência de conciliação, fica ao talante do Centro Judiciário de Soluções 

de Conflitos convertê-la em mediação, sem prejuízo da realização de mais 

de uma sessão, na forma do artigo 334, § 2º, do CPC.CITE-SE a parte 

demandada, sendo certo que o prazo de resposta observará o artigo 335 

do CPC, dependendo da postura das partes quanto à realização da 

audiência de conciliação/mediação e insucesso da composição amigável, 

com a advertência grafada no artigo 344 do CPC. No mais, CONCEDO os 

benefícios da justiça gratuita à parte autora, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.Por oportuno, ante 

a palpável hipossuficiência técnica da parte autora, DEFIRO o pedido de 

inversão do ônus probatório, na forma do artigo 373, § 1º, do CPC.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 213237 Nr: 4690-65.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA DE FÁTIMA OLIVIEIRA PADUAN, JOSÉ VINICIUS 

DE OLIVIERA PADUAN, ANA PAULA DE OLIVEIRA PADUAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO, ICATU 

HARTFORD SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:mt 1.1660, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 (...) Por todo o exposto, NÃO ACOLHO a impugnação ao cumprimento de 

sentença de fls. 664/665-verso. Posto isso, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 15 dias, apresentar o cálculo atualizado da dívida, com 

a inclusão da multa de 10% e honorários advocatícios também de 10%, 

uma vez que não se depara com o pagamento espontâneo da dívida, 

oportunidade em que deverá pugnar o que entender de direito para o 

andamento do feito. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 225758 Nr: 14832-31.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA SIMÃO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMC DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos.

Fora promovido o bloqueio do valor executado nos autos, como se vê à fl. 

233.

A certidão de fl. 236 informa que, embora devidamente intimada, a parte 

executada deixou transcorrer “in albis” o prazo para se manifestar, nos 

termos do artigo 854, § 3º, do CPC.

Pois bem.

De início, considerando o disposto no artigo 854, § 5º, do CPC, CONVERTO 

o bloqueio de fl. 233 em penhora, sem necessidade de lavratura do termo, 

conforme documentos a seguir juntados.

Posto isso, INTIMEM-SE as partes em litígio acerca da conversão do 

bloqueio em penhora.

Em seguida, diante da conta bancária informada nos autos, a Secretaria 

de Vara, caso a conta bancária seja de titularidade do digno advogado e 

não se trate apenas de levantamento de honorários advocatícios, deverá 

certificar se (a) possui procuração “ad judicia” para receber e dar 

quitação e, na hipótese de a parte exequente ser analfabeta, se (b) a 

procuração fora lavrada por instrumento público. Atendidas tais 

exigências, EXPEÇA-SE alvará como solicitado.

No entanto, na eventualidade de a procuração não satisfazer as 

exigências elencadas anteriormente, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, suprir a falha, sob pena de o alvará, quanto 

ao débito principal, ser expedido em nome da própria parte.

Suprida a falha, EXPEÇA-SE alvará como solicitado. Se o prazo 

transcorrer “in albis”, EXPEÇA-SE, no tocante ao débito principal, alvará 

em nome da própria parte.

Por outro lado, na hipótese de a conta bancária estar em nome da parte ou 

de se tratar apenas de levantamento de honorários advocatícios, 

EXPEÇA-SE alvará como solicitado, desde que se verifique que o digno 

advogado subscritor do requerimento possui procuração juntada aos 

autos, o que deverá ser devidamente certificado.

Vale esclarecer que, em havendo pedido de levantamento de honorários e 

de débito principal, cada levantamento deverá receber o tratamento que 

lhe é peculiar, com as providências necessárias, conforme acima 

delineado.

Por fim, CONCLUSOS para a extinção da execução.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 230298 Nr: 18704-54.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON ROBATINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALPHACAR - LAVA JATO, COMPRA, VENDA, 

TROCA, FINANCIAMENTO E CONSIGNAÇÃO, MARCIO LUIZ DE SOUZA 

SANTOS, MARIA LUCIA SOUZA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT, ZILMA APARECIDA GONÇALVES - OAB:5150-B/MT

 Vistos.

A petição de fls. 187/187-verso apresenta, em sua essência, pedido de 

penhora de crédito/direito que a parte executada, em tese, possui com a 

empresa ali indicada.

Logo, como requerido, OFICIE-SE à empresa Auto Shopping, no endereço 

indicado à fl. 187-verso, para que, no prazo de 15 dias, informe se o 

executado possui crédito com a aludida empresa, indicando, ainda, os 

valores, a forma e prazo de pagamento, promovendo, se for o caso, a 
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juntada aos autos de cópia, se houver, dos respectivos contratos de 

prestação de serviço e/ou documentos que comprovem a origem do 

aludido crédito, além de promover, conforme forem vencendo desde a 

respectiva intimação, o depósito dos aludidos valores, até o limite do valor 

executado (R$ 16.091,81), sem prejuízo de posterior atualização, na Conta 

Única vinculado ao vertente feito, sob pena de incidência do artigo 312 do 

CC.

Com a juntada dos aludidos documentos, caso haja bloqueio de valores, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, pugnarem o que 

entender de direito para o andamento do feito, oportunidade em que a 

parte exequente deverá apresentar o cálculo atualizado da dívida.

Sem prejuízo das determinações anteriores, INTIME-SE a parte executada 

acerca da penhora ora deferida, bem como, nos termos do artigo 855, 

inciso II, do CPC, para que se abstenha de praticar qualquer ato de 

disposição do crédito, por meio do digno advogado constituído nos autos, 

se houver, ou, se for o caso, pessoalmente.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 278389 Nr: 7708-26.2018.811.0055

 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: JOÃO BATISTA GIROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Henrique Teixeira 

Alves - OAB:24126/O, LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA 

ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL FERNANDES - 

OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133, FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE PAULA - 

OAB:7561/MT

 Vistos.

A parte autora, por meio da petição de fls. 332/336, requer seja 

inaugurada a fase de liquidação de sentença.

 Dessa feita, na forma dos artigos 9º e 10º, ambos do CPC, INTIME-SE a 

parte demandada, pelos seus dignos advogados, para, no prazo de 15 

dias, manifestar sobre o pleito de fls. 332/336, oportunidade em que 

poderá apresentar o valor que entende correto para reembolso, com a 

pertinente justificativa e apresentação da respectiva tabela.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 296543 Nr: 22231-43.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEDIN BIASOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S.C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:20716-O, TAIRO 

DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)A possibilidade de penhora dos bens da empresa individual é 

amplamente aceita pela jurisprudência pátria, uma vez que, se tratando de 

empresa individual, pessoa natural e empresário se confundem.(...)No 

vertente caso, o documento de fl. 65 revela que a empresa realmente é 

constituída sobre a forma de firma individual, aplicando-se, então, o 

raciocínio jurídico acima.Dessa feita, DEFIRO o pleito incrustado no item “1” 

de fls. 62/63 a fim de atingir o patrimônio da empresa “Paulo Cesar de 

Souza 04541885956”.Bem por isso, 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 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 de dinheiro, fora 

procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da empresa 

acima citada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe 

dos documentos em anexo.Passo seguinte, foram procedidas pesquisas 

em nome do executado, como requerido, nos sistemas Renajud, Infojud e 

Infoseg (MTE – Rais Trabalhador), conforme documentos a seguir 

juntados, com o que se pretende outorgar maior celeridade ao feito, na 

forma preconizada pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF/88. Contudo, no 

que se refere à pesquisa Infojud não se localizou patrimônio, tal qual não 

se logrou êxito nas informações obtidas pelo MTE.Já no que tange à 

pesquisa Renajud, “a priori”, o registro de alienação fiduciária impede que 

a penhora recaia sobre os veículos encontrados. Afinal, por tal garantia, 

os veículos em questão não pertencem à parte executada.Logo, 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 das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 221179 Nr: 11039-84.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER CARAMALAC SIMÕES, ISRAEL 

VENDRAME, JOSÉ RICARDO FRANCISCO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 (...) Posto isso, DEFIRO o pleito atinente à impenhorabilidade do imóvel 

penhorado por se tratar de bem de família e, via de consequência, afasto 

a penhora que recaiu sobre o aludido imóvel. Até mesmo pelo conteúdo da 

vertente decisão, não há como imputar qualquer litigância ímproba à parte 

executada, de sorte que INDEFIRO o pedido para condená-la por litigância 

de má-fé (fl. 152). Por fim, INDEFIRO, ainda, o pleito incrustado à fl. 241, 

uma vez que a execução corre no interesse do credor, de modo que cabe 

a ele requerer o que achar necessário para o andamento do feito. De toda 

sorte, como se extrai dos autos, é possível verificar que apenas o imóvel 

matriculado sob n. 18.456 encontra-se penhorado (fls. 48/48-verso e fls. 

66/67). Isso porque, não obstante a juntada da cópia da Matrícula n. 

20.915 às fls. 62/63-verso, a verdade é que o auto de penhora e 

avaliação de fls. 58/59 não promoveu a penhora do aludido imóvel, 

tampouco a sua avaliação. Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o andamento do 

feito. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 322023 Nr: 20373-40.2019.811.0055

 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: RODOLPHO DELCARO, CRISTIANE DELCARO, 

EVARISTO DELCARO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. F. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES 

S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o contido às fls. 100/101, DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 19 de março de 2020, às 16h00min, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Soluções de Conflitos desta Comarca.

CITE-SE a parte demandada no endereço indicado à fl. 100 e INTIME-SE a 

parte autora por DJE acerca da data designada para a realização da 

solenidade.

INTIMEM-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 305911 Nr: 7439-50.2019.811.0055

 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: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICA LUCIENE DA SILVA PEREIRA, HDSS, 

ERICA LUCIENE DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:MT20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 18.496, EMANOEL GOMES DE SOUSA - 

OAB:OAB/MT 18303-0

 Vistos.

Não obstante as divergências nas propostas apresentadas pelas partes 

às fls. 190/191 e fls. 197/199, as manifestações apresentadas evidenciam 

o interesse das partes na resolução do litígio de forma amigável.

 Dessa feita, no propósito de resolver amigavelmente o litígio, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 17 de março de 2020, às 14h00min, a 

ser conduzida por este Juízo, conforme autoriza o artigo 139, inciso V, do 

CPC.

INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao MPE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 306221 Nr: 7696-75.2019.811.0055

 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 PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA REGINA DE SOUZA

 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: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KATIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:13451/MT, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B

 Vistos.

LOTEAMENTO PARQUE TARUMÃ LTDA. ingressou com a presente 

demanda em face de MÁRCIA REGINA DE SOUZA, ambos qualificados nos 

autos.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela homologação do acordo e pela extinção do feito (fls. 

230/232).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 230/232, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 230/232, para 

que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que DECLARO 

EXTINTO o vertente feito, na forma do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC.

Custas conforme acordado.

Cada parte deverá arcar com os honorários advocatícios dos respectivos 

advogados.

P.I.C.

Considerando que as partes renunciam ao prazo recursal, AO ARQUIVO 

com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 104067 Nr: 2873-44.2008.811.0055

 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: Celso Borges de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERENSO 

JUNIOR - OAB:OAB/GO 31630-A, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84.206 - SP, THIAGO 

DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17.528

 Vistos. Na forma do artigo 523 do CPC, INTIME-SE a parte executada, por 

carta com aviso de recebimento, conforme dispõe o art. 513, § 4º, do CPC, 

para, no prazo de 15 dias, pagar o débito (fl. 412), 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 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 das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 110982 Nr: 1203-34.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITALINO DALLA BONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13.571-B/MT, CARLOS ALBERTO BEZERRA - 

OAB:11714-A/MT, Cinara Campos Carneiro - OAB:OAB/MT 8.521, 

EVANDRO LÚCIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:133.091, FRADEMIR 

VICENTE DE OLIVEIRA - OAB:5478/MT, GRACIELLE DE ALMEIDA 

CAMPOS - OAB:10.847, JOAO BATISTA DE ARAUJO BARBOSA - 

OAB:9847, JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:98.479 e 10.962, KAMILL 

SANTANA CASTRO E SILVA - OAB:11887-B/MT, NAGIB KRUGER - 

OAB:4419/MT, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656/MT, ROMEU DE 

AQUINO NUNES - OAB:3.770-MT, WILLIAN JOSÉ DE ARAÚJO - 

OAB:3.928/MT

 Vistos.

A parte exequente, às fls. 301/315, pugna pelo aditamento da exordial, 

ante a inexistência de citação e intimação da parte executada.

 No ponto, não obstante a alegação da parte exequente, conforme se 

extrai da análise dos autos, a parte executada compareceu 

espontaneamente nos autos, o que supre a necessidade de citação, na 

forma do artigo 214, § 1º, do CPC/1973, aplicável à espécie pelo artigo 14 

do CPC/2015.

Dessa feita, considerando o comparecimento espontâneo da parte 

executada, visualizado às fls. 188/191, o aditamento da exordial, 

logicamente, no que realmente possuir essa natureza, dependerá sempre 

de sua anuência, por inteligência do artigo 329, inciso II, do CPC.

 A propósito:

“EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTICIDADE. Ausência de nulidade de 

citação. Comparecimento espontâneo dos executados. Impossibilidade de 

aditamento ou de alteração do pedido ou da causa de pedir, após 

oferecimento da exceção de pré-executividade. Ausência de 

consentimento dos devedores e não observado o princípio do 

contraditório. Nulidade da execução. Inexigibilidade da obrigação, ainda 

não vencida, na data da propositura da demanda. Artigo 803, inciso I do 

Código de Processo Civil. Redução da verba honorária, inicialmente fixada 

em 10% sobre o valor da causa para R$-2.000,00, valor arbitrado por 

equidade, diante do ínfimo proveito econômico do credor. Existência de 

saldo devedor, no momento do ajuizamento da execução, porém em 

relação à parcela distinta da indicada pelo credor na petição inicial. 

Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJSP – AC: 

100034417720198260157 SP 100034-17.2019.8.26.0157, Relator: Afonso 

Bráz, Data de Julgamento: 06/11/2019, 17ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 18/11/2019)

Posto isso, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 dias, 

manifestar sobre o pleito de fls. 301/315, valendo o silêncio como 

ausência de oposição.

 Após, CONCLUSOS.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128360 Nr: 7237-88.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON GARCIA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. S. CUSTÓDIO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - OAB:13561/MT, 

RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 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.: 129460 Nr: 9204-71.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEWTON ZACARIAS PETERMANN FREGADOLLI 

BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI ZANCHI RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA DALLA ROSA 

BITTENCOURT - OAB:22097-O/MT, MAHATMA GARCIA JOAQUIM - 

OAB:17.726 MT, SANDRA ELIANE JOHN - OAB:MT/12756, TATIANA 

SEMENÇATO FRANÇA - OAB:22.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT, TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 Vistos.

Newton Zacarias Petermann Fregadolli Brandão ingressou com a vertente 

demanda em face de Marli Zanchi Ribeiro, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

Entre um ato e outro, as partes acima mencionadas informaram a 

composição amigável da lide, pugnando pela suspensão do feito até o 

cumprimento do aludido acordo, o que fora homologado à fl. 272.

Após, intimadas as partes para manifestar acerca do cumprimento do 

acordo, valendo o silêncio como quitação, quedaram-se inertes (fls. 278 e 

281).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do cumprimento do acordo, a vertente execução atingiu o seu 

desiderato, devendo, então, ser extinta.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC.

Custas processuais conforme acordado.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixa de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 131322 Nr: 1032-09.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIKA LETICIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSINALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CARDOZO DALTO - 

OAB:11466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA 

PUBLICA-NUCLEO VARZEA GRANDE-MT - OAB:

 Posto isso, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 dias, 

manifestar sobre o pedido de adjudicação do veículo, bem como sobre o 

cálculo atualizado da dívida (fls. 256/257), valendo o silêncio como 

concordância.Em havendo manifestação, INTIME-SE a parte “ex adversa” 

para, no prazo de 15 dias, exercer o contraditório.Caso transcorra “in 

albis” o prazo assinalado, CONCLUSOS para análise dos pleitos 

incrustados nos itens “3.2” e “3.3”.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 133406 Nr: 3337-63.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS JOSE MINOZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE BLINI CALLEJAS FARIA - 

OAB:MT- 14.985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065 a

 Vistos.

De início, quanto ao juízo de retratação pleiteado à fl. 580, MANTENHO a 

decisão atacada por seus próprios fundamentos.

No mais, INTIME-SE a parte demandada pessoalmente para, no prazo de 

15 dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, indicando, 

ainda, as questões fáticas em que recairiam a atividade probatória, sob 

pena de preclusão, oportunidade em que, diante da renúncia noticiada às 

fls. 588/589, deverá constituir novo patrono, sob pena de prosseguimento 

do feito à sua revelia.

No ponto, a parte autora já manifestou, como se vê às fls. 578/578-verso, 

pugnando pelo julgamento do feito.

Após, CONCLUSOS para o saneamento do feito, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide.

INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 161486 Nr: 12138-94.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSÉ ARIO PADUAN, SILVIA DE 

FÁTIMA OLIVIEIRA PADUAN, ANA PAULA DE OLIVEIRA PADUAN, JOSÉ 

VINICIUS DE OLIVIERA PADUAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 Vistos.

De início, PROMOVA-SE a juntada de cópia da sentença/acordão (RAC 

9.2224/2017) proferidos nos Autos n. 4690-65.2016.811.0055 (Código: 

213237), além da certidão de trânsito em julgado.

Passo seguinte, considerando que a vertente demanda busca o 

recebimento do valor inadimplido pela parte executada, cujo título é a 

Cédula de Crédito Bancário n. A70630475-6 (fls. 30/34), tal qual que o 

aludido valor está sendo alvo do cumprimento de sentença nos Autos n. 

4690-65.2016.811.0055 (Código: 213237), INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 dias, manifestarem sobre eventual perda de objeto da 

vertente demanda.

Por fim, CONCLUSOS.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 179182 Nr: 21245-31.2014.811.0055

 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): J. M. PEREIRA E CIA LTDA ME, JOEL MARCOS 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRESLAINE MACIEL PEGO - 

OAB:24139/MT, DJHOVANE PIRES MARTINS - OAB:27164/O, DOUGLAS 

LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 15.322

 Por todo o exposto, INDEFIRO o pleito de reconsideração de fls. 

101/102.Passo seguinte, 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 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 
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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.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181184 Nr: 23228-65.2014.811.0055

 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 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MANOEL MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA PEREIRA DOS 

SANTOS BANDEIRA - OAB:5730

 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.: 56631 Nr: 6159-98.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCELI DA SILVA BUENO, SALETE TEREZINHA BUENO, 

JOÃO CARLOS HIDALGO THOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER TÁPIAS TETILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUTE PEDROSA FIGUEIRA - 

OAB:18357/O

 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 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. (...) Passo 

seguinte, considerando que a penhora restou apenas parcialmente 

frutífera, como requerido e diante dos documentos de fls. 

1.989-verso/1.997-verso, PROMOVA-SE a penhora de eventual crédito em 

favor do executado visualizado nos Autos n. 1011063-55.2019.8.11.0002, 

em trâmite na 3ª Vara Esp. Da Fazenda Pública da Comarca de Várzea 

Grande/MT, até o limite do valor de R$ 31.649,30 (R$ 34.093,20 – R$ 

2.443,90), como indicado à fl. 2.000-verso, sem prejuízo de posterior 

atualização. Após, INTIME-SE a parte executada da penhora ora deferida. 

Sem prejuízo da determinação anterior, INTIME-SE a parte executada para, 

no prazo de 15 dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de 

multa de 10% sobre o valor atualizado do débito executado, na forma do 

artigo 774, inciso V e parágrafo único, do CPC, como também requerido. 

Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito, oportunidade em que 

deverá apresentar o cálculo atualizado da dívida, se for o caso, com a 

inclusão da multa acima fixada. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 59060 Nr: 699-96.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. G. DE LIMA & CIA LTDA ME, FERNANDO 

GOMES DE LIMA, MARIA INES RIPARDO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Merighi - OAB:8180, 

GIAN CARLO LEÃO PREZA - OAB:8431, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI 

- OAB:24.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 Vistos.

 Trata-se de pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica 

cuja finalidade é atingir o patrimônio da empresa “Lajes Cuiabá”.

Pois bem.

A possibilidade de penhora dos bens da empresa individual é amplamente 

aceita pela jurisprudência pátria, uma vez que, se tratando de empresa 

individual, pessoa natural e empresário se confundem.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – 

EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE A FIRMA 

INDIVIDUAL E A PESSOA FÍSICA - PENHORA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS 

DE PROPRIEDADE DA PESSOA FÍSICA – POSSIBILIDADE – RECURSO 

PROVIDO EM PARTE. Embora o EMPRESÁRIO INDIVIDUAL constitua uma 

pessoa jurídica, seu patrimônio é único em relação à pessoa física titular 

da empresa, por consequência não é aceitável dissociar os bens do 

EMPRESÁRIO INDIVIDUAL dos bens da pessoa natural. Assim, é possível 

a realização dos atos expropriatórios contra qualquer um deles para a 

satisfação do crédito perseguido pelo credor, ficando a cargo do Juízo de 

origem a apreciação de eventual impenhorabilidade, se deduzida em 

Primeira Instância. (TJMT – N.U 1013400-57.2018.8.11.0000, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE 

CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, 

Publicado no DJE 24/07/2019) (negrito nosso)

No vertente caso, o documento de fl. 267 revela que a empresa realmente 

é constituída sobre a forma de firma individual, aplicando-se, então, o 

raciocínio jurídico acima.

Dessa feita, DEFIRO o pedido em questão a fim de atingir o patrimônio da 

empresa “Lajes Cuiabá”, que se encontra em nome da executada Maria 

Inês Ripardo Lima.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito, indicando, 

expressamente, as diligências/pesquisas que pretende sejam efetivadas, 

uma vez que não constou qualquer requerimento expresso às fls. 

266/266-verso, apenas o pleito para que a execução avance sobre o 

patrimônio da empresa acima mencionada.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 100585 Nr: 7689-06.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEREMIAS FERNANDES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, informar o 

endereço completo da instituição indicada à fl. 190, qual seja: “SELIC”, a 

fim de que seja possível o envio do ofício requerido.

Uma vez apresentado o respectivo endereço, OFICIE-SE, como requerido, 

para que bloqueie eventual valor em nome da parte executada até a 

quantia que impulsiona a vertente execução, consignando o prazo de 15 

dias para a resposta à missiva.

Se positiva a diligência, INTIMEM-SE as partes para manifestarem no prazo 

de 15 dias.

Se negativa, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.
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ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 247749 Nr: 14949-85.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEPOLO AR CONDICIONADO COMERCIO E 

SERVIÇOS LTDA

 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:

 Vistos.

Foram procedidas pesquisas, como requerido, no sistema Renajud, 

conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar 

maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso 

LXXVIII, da CF/88.

 Dessa feita, não se localizou patrimônio.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 262857 Nr: 26866-04.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, 

ANDRE LUIZ DA SILVA, LUCINEIA CRISTINA ALVES DA SILVA

 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-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:, POLLIANA PORTES SODEIRO - 

OAB:MT 11.078

 Vistos.

Foram procedidas pesquisas, como requerido, no sistema Renajud, 

conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar 

maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso 

LXXVIII, da CF/88.

 Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre os documentos em questão, pugnando o que entender de direito 

para o andamento da vertente demanda.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 296914 Nr: 22442-79.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA APARECIDA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Foram procedidas pesquisas, nos sistemas Renajud e Infojud, conforme 

documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar maior 

celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da 

CF/88.

 Contudo, não se localizou patrimônio.

Logo, 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.: 297197 Nr: 22641-04.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE QUADROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Foram procedidas pesquisas, nos sistemas Renajud e Infojud, conforme 

documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar maior 

celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da 

CF/88.

 Contudo, não se localizou patrimônio.

Logo, 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 das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 220137 Nr: 10109-66.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIRA ROSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEI VILL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - 

OAB:17070-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE GALDINO 

BARREIROS - OAB:14.167/MT, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155, VIVIANE 

ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 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 

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 de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência, porém, alcançando 

ínfimo numerário, razão pela qual já fora liberado, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224129 Nr: 13446-63.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEDE ARAUJO DA GLORIA

 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:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIEDE ARAUJO DA GLORIA, Cpf: 

02693166128, solteiro(a), agropecurista. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo 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: Banco do Brasil S/A move a ação de Execução de Título 

Extrajudicial em face de Eliede Araújo da Glória, acima qualificada, tendo 

em vista que é credor da executada da quantia líquida e certa de R$ 
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17.999,85 (Dezessete mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e 

cinco centavos), representada pela Nota de Crédito Rural nº21/01509-X. 

Conforme cláusula de vencimento extraordinário/antecipado constante no 

aludido título de crédito, em caso de descumprimento de qualquer 

obrigação legal ou convencional, poderá o Exequente considerar 

vencidas, de pleno direito, as operações de crédito existentes e exigir o 

total da dívida delas resultante, independentemente de aviso extrajudicial 

ou interpelação judicial. Conforme planilha apresentada, os executdos são 

devedores da exequente da importância líquida e certa de R$ 29.893,68 

(Vinte e nove mil, oitocentos e noventa e três reais e sessenta e oito 

centavos), atualizado até 31/08/2016, incidindo no período de normalidade 

juros a taxa de 1,1500% ao ano, e no período de inadimplemento correção 

monetária com base na variação positiva do INPC, juros de mora a taxa 

efetiva de 1 ao ano e multa contratutal de 2% sobre o saldo devedor final. 

Apesar de todos os esforços pela exequente, não houve êxito no 

recebimento do que lhe é devido, não lhe restando outra alternativa senão 

o ajuizamento da presente ação. Assim requer: a expedição de mandado 

de citação, penhora, avaliação e demais atos, para que os executados 

paguem no prazo de 03 (três) dias, a importância de R$ 29.893,68. Não 

havendo pronto pagamento, requer a penhora de bens. Informa que não 

tem interesse na realização de audiência de conciliação. Dá-se o valor à 

causa de R$ 29.893,68.

 - Custas Processuais: R$ 675,79 - Valor Total: R$ 33.558,84 - Valor 

Atualizado: R$ 29.893,68 - Valor Honorários: R$ 2.989,37

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que foram inexitosas as 

diligências para localização da parte executada, conforme se colhe dos 

autos, CITE-SE por edital a executada Eliede Araujo da Gloria, sendo que, 

desde já, NOMEIO curadora especial a digna Defensoria Pública, que 

deverá ser oportunamente INTIMADA para apresentar defesa.Após a 

citação editalícia e intimação da DPE, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o andamento do 

feito. ÀS PROVIDÊNCIAS.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) 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, Luciana Palácio Pilatti, 

digitei.

Tangará da Serra, 05 de fevereiro de 2020

Élida Juliane Schneider Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128360 Nr: 7237-88.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON GARCIA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. S. CUSTÓDIO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - OAB:13561/MT, 

RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): R. S. CUSTÓDIO-ME, CNPJ: 

08374476000102. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR a parte executada acima qualificada, para, no prazo 

de 15 dias, manifestar quanto ao pedido da parte exequente de 

adjudicação do bem penhorado nos autos, valendo o silêncio como 

inexistência de oposição, conforme decisão abaixo transcrita.

Despacho/Decisão: Vistos.De início, considerando o contido na certidão 

de fl. 198, acerca da inércia da parte executada, HOMOLOGO o cálculo da 

dívida apresentado pela parte exequente às fls. 170/171, tal qual a 

avaliação de fl. 150-verso, ante a anuência expressa do exequente vista 

à fl. 169.A parte exequente, às fls. 169/169-verso, informa que pretende 

adjudica o bem penhorado.Bem por isso, INTIME-SE a parte executada, por 

edital, e o terceiro depositário do bem Sr. Alex Sander dos Santos Herrero 

(fl. 152), para, no prazo de 15 dias, manifestarem quanto ao pedido da 

parte exequente de adjudicação do bem penhorado, valendo o silêncio 

como inexistência de oposição.Após, se for o caso, diante da anuência 

tácita ou expressa da parte executada acerca do pleito de adjudicação, a 

Secretaria de Vara deverá designar data e horário para a assinatura do 

auto de adjudicação e entrega do bem, com a intimação das partes pelos 

seus dignos advogados.No ponto, a parte executada deverá ser intimada 

por edital.Tal providência tem por fim atender ao disposto no artigo 877, § 

1º, do CPC:“Art. 877.Transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, contado da 

última intimação, e decididas eventuais questões, o juiz ordenará a 

lavratura do auto de adjudicação.§ 1o Considera-se perfeita e acabada a 

adjudicação com a lavratura e a assinatura do auto pelo juiz, pelo 

adjudicatário, pelo escrivão ou chefe de secretaria, e, se estiver presente, 

pelo executado, expedindo-se:” (negrito nosso)Naquela oportunidade, 

após lavrado o auto de adjudicação, no caso de inércia da parte 

executada, o que deverá ser certificado nos autos, EXPEÇA-SE o 

mandado de entrega do bem, conforme interpretação sistemática do artigo 

877, § 1º, inciso II, do CPC.Por fim, uma vez expedido o mandado de 

entrega do bem, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

apresentar o cálculo atualizado da dívida, com o decote do valor atinente 

ao bem adjudicado, pugnando o que entender de direito para o andamento 

do feito. INTIMEM-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, Elizabeth Perez, digitei.

Tangará da Serra, 06 de fevereiro de 2020

Élida Juliane Schneider Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246716 Nr: 14206-75.2017.811.0055

 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: PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARISVALDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:12198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE CARISVALDO DOS SANTOS, Cpf: 

19884036500, Rg: 4211413, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 6.138,45 (Seis mil e 

cento e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos) especificado na 

petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento dos honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao prazo final do edital (art. 

231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se 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 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, no caso de integral 

pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará isento(a) do pagamento 

de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) ou, no mesmo prazo, 

reconhecendo a quantia devida e comprovando o depósito de 30% (trinta 

por cento) do seu valor, acrescido de custas e honorários de advogado, 

poderá requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês.

Resumo da Inicial: PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA 

move a Ação Monitória contra José Carisvaldo dos Santos, acima 

qualificado, A autora vendeu ao requerido produtos discriminados nas 

notas fiscais nº 6.029 e 5.909, e os pagamentos deveriam ser efetuados 

nas datas dos vencimentos: 01/10/2012, 10/12/2012 e 10/03/2013, os 

quais não foram feitos. Ressalta que um boleto, o de nº 53.468/01 foi pago 

parcialmente, pois o valor era R$ 2.310,00, conforme Nota Fiscal nº 6.029, 

porém o devedor efetuou o pagamento na importância de R$ 1.140,00, 

restando a diferença de R$ 1.170,00, valor que está sendo cobrado 

juntamente com as parcelas da Nota Fiscal nº 5.909. Dessa forma, o valor 

do débito corrigido monetariamente e acrescido de juros legais é de R$ 

6.138,45, conforme cálculo discriminado juntado aos autos. No entanto, 

apesar dos esforços empreendidos pela autora para recuperar seu 

crédito amigavelmente, não obteve êxito. Assim requer a citação do 

requerido para pagar o débito na quantia de R$ 6.138,45, no prazo de 15 

dias, ou oferecer embargos. Requer que caso não seja satisfeito o débito, 
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no prazo legal, seja imposto ao requerido o ônus de sucumbências de 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Deixa claro 

que não tem interesse na realização de audiência de conciliação. Requer 

os benefícios da justiça gratuita. Dá-se à causa o valor de R$ 6.138,45.

Despacho/Decisão: Vistos.Devidamente emendada, RECEBO a petição 

inicial.DEFIRO de plano a expedição do mandado de pagamento, no prazo 

de 15 (quinze) dias, conforme inteligência dos artigos 701 e 702, ambos 

do Código de Processo Civil, consignando no mandado que no referido 

prazo a parte ré poderá oferecer embargos que suspenderão a eficácia 

do mandado inicial e que, se não forem opostos, constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em 

executivo.No caso de pronto pagamento, FIXO os honorários advocatícios 

em 5% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 701, “caput”, 

do CPC.No mais, CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, 

revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a declaração de 

h ipossuf ic iênc ia .CUMPRA-SE,  expedindo o  necessár io .À S 

PROVIDÊNCIAS.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luciana Palácio Pilatti, 

digitei.

Tangará da Serra, 06 de fevereiro de 2020

Élida Juliane Schneider Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 129460 Nr: 9204-71.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEWTON ZACARIAS PETERMANN FREGADOLLI 

BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI ZANCHI RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA DALLA ROSA 

BITTENCOURT - OAB:22097-O/MT, MAHATMA GARCIA JOAQUIM - 

OAB:17.726 MT, SANDRA ELIANE JOHN - OAB:MT/12756, TATIANA 

SEMENÇATO FRANÇA - OAB:22.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT, TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 Vistos.

NEWTON ZACARIAS PETERMANN FREGADOLLI BRANDÃO ingressou com 

a vertente demanda em face de MARLI ZANCHI RIBEIRO, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes acima mencionadas informaram a 

composição amigável da lide, pugnando pela suspensão do feito até o 

cumprimento do aludido acordo, o que fora homologado à fl. 272.

Após, intimadas as partes para manifestar acerca do cumprimento do 

acordo, valendo o silêncio como quitação, quedaram-se inertes (fls. 278 e 

281).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do cumprimento do acordo, a vertente execução atingiu o seu 

desiderato, devendo, então, ser extinta.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC.

No mais, PROMOVA-SE a baixa da penhora determinada às fls. 

115/115-verso, conforme acordado (fl. 270). Logo, OFICIE-SE ao Cartório 

de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT, consignando o prazo de 

05 (cinco) dias para cumprimento, a fim de baixar a penhora originada do 

vertente feito.

Custas processuais conforme acordado.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixa de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 151943 Nr: 550-90.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETE DALCOL DE SOUZA DANTAS, GILBERTO 

AVELINO DANTAS, COMÉRCIO INDÚSTRIA METALURGICA DALCOL LTDA, 

TORNEARIA TRIANGULO LTDA-ME, M. DAL COL DE SOUZA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ATIVOS S/A 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

 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: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065 a, RAFAEL FURTADO AYRES - 

OAB:17380/DF

 (...) Com a transferência, INTIMEM-SE as partes de tal providência, 

oportunidade em que, caso ainda não tenha sido intimado para esse 

propósito, a parte exequente deverá esclarecer se o valor depositado 

quita integralmente a dívida ou há saldo remanescente e qual seria, 

valendo o silêncio como inexistência de remanescente.Dessa feita, 

certificado o levantamento e não havendo pendências, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSOS.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 154371 Nr: 3004-43.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO TORRES ALVES, EUNICE 

APARECIDA GUEDES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO TORRES ALVES 

JÚNIOR - OAB:5.979/MT, VANESSA TORRES GUEDES - OAB:9990/MT

 Vistos.

 O ato judicial de fl. 413 determinou a intimação da parte exequente para, 

no prazo de 15 dias, manifestar sobre a suficiência do valor depositado à 

fl. 408, bem como apresentar a conta bancária para levantamento do 

respectivo valor, valendo o silêncio como inexistência de oposição de que 

o valor depositado quita integralmente a dívida perseguida na vertente 

demanda.

Conforme a certidão de fl. 415, o Banco exequente deixou transcorrer “in 

albis” o prazo para manifestar sobre a suficiência do valor anteriormente 

depositado.

Sendo assim, considerando que houve concordância tácita, INTIME-SE a 

parte exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar conta bancária 

para o levantamento do valor depositado nos autos (fl. 408).

Com a apresentação da conta bancária, EXPEÇA-SE alvará do valor 

depositado em favor da parte exequente.

Após, CONCLUSOS para a extinção da execução.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 154474 Nr: 3108-35.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISPIM E LIMA LTDA ME, LUIZ ADOLFO 

SCHIRACH SILVEIRA CRISPIM, REMILDA DE SOUSA LIMA

 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:

 (...) Com a transferência, INTIMEM-SE as partes de tal providência, 

oportunidade em que, caso ainda não tenha sido intimado para esse 

propósito, a parte exequente deverá esclarecer se o valor depositado 

quita integralmente a dívida ou há saldo remanescente e qual seria, 

valendo o silêncio como inexistência de remanescente.Dessa feita, 

certificado o levantamento e não havendo pendências, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSOS.Independentemente das providências anteriores, 

REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, com a finalidade de retificar 

a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar como 

cumprimento de sentença.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 175173 Nr: 17144-48.2014.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOSE EUSTAQUIO DE ALMEIDA MELLO, 

MARCO CESAR MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MASSON MORETTI, RODRIGO 

MASSON MORETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRINA JULIANA 

CASARIN - OAB:OAB/PR: 18266, ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - 

OAB:OAB/MT 15.331, BRENO MIRANDA - OAB:OAB/MT 9779-0, 

JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876/O, LEONARDO ZANELLA 

BONETTI - OAB:OAB/RS 59.172, OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - 

OAB:173.448-oab- SP, THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - 

OAB:18293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz de Andrade 

Pozetti - OAB:49112, RYCHER ARAÚJO SOARES - OAB:OAB/MT 20.061

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e aos artigos 9º e 10 do CPC, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para exercerem o contraditório e 

manifestarem, no prazo de cinco dias, acerca da petição de fls. 

1065/1069, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 194570 Nr: 10566-35.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISRAY ARTHUR SANTOS 

ALVES - OAB:OAB/MT 18.798, GABRIELA BENINE SALICIO - 

OAB:18244, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU CAVALCANTI - 

OAB:18806-MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247, 

TIAGO MACIEL BORGES - OAB:20.640/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que constam nos autos cartas precatórias devolvidas com 

certidões negativas do Oficial de Justiça às fls. 115-verso, 118, 128, 144, 

150, 168-verso, 175-verso, 177, 179, 184 e 190. Entretanto, não 

retornaram cumpridas as cartas precatórias das comarcas de 

Rondonópolis/MT, Vilhena/RO e Porto Velho/RO, as quais foram retiradas 

pelo advogado da parte autora para distribuição (fl. 57, 60, 62 e 77). Desta 

forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados da parte autora para comprovarem a distribuição das 

respectivas cartas precatórias, no prazo de quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228882 Nr: 17548-31.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA DE OLIVEIRA PADUAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS GUSTAVO UHLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:MT20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 428, 

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 de sucessivo de quinze dias, a começar pela parte autora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 119425 Nr: 9359-11.2009.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDALVA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, SKAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GT TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO GALLEGO - OAB:9.809 

OAB/MT, WESLEY LOPES TORRES - OAB:9443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 Vistos.

Considerando finda a instrução processual da demanda apensa (Código 

Apolo n. 122452), AO MPE.

Após, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 122452 Nr: 1512-21.2010.811.0055

 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 CONCEIÇAO DE FARIAS, ESPOLIO DE 

SEVERINO OLIVEIRA DE FARIAS, VERA LUCIA ZACARIAS DA SILVA, 

GHDS, ADRIANA OLIVEIRA DE FARIAS, CRISTIANA OLIVEIRA DE FARIAS, 

LINDALVA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, SKAF, RODRIGO OLIVEIRA DE 

FARIAS, ROGERIO OLIVEIRA DE FARIAS, ROSANGELA OLIVEIRA DE 

FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GT TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julierme Romero - 

OAB:6240/MT

 Vistos.

Conforme já consignado no ato judicial de fl. 480, AO MPE.

Após, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 284256 Nr: 12440-50.2018.811.0055

 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: SANDY BRUNA SOARES DA SILVA, ROSELEI 

TAVARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A, PORTOBENS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT 7.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT, RICARDO GAZZI - OAB:135319

 Vistos.

A fim de se evitar qualquer nesga de nulidade, considerando que na 

certidão de óbito de fl. 135-verso há a menção de que o falecido deixou 

“filhos maiores”, ou seja: herdeiros, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 dias, informar quais seriam os demais herdeiros do “de cujus” 

Geraldo Soares da Silva, sendo que, se existentes, deverá pugnar o que 

entender de direito, no que tange à divisão do valor pleiteado entre todos 

os herdeiros, sem prejuízo de juntar os documentos necessários para 

comprovar a filiação.

Ainda, OFICIE-SE ao INSS para que, no prazo de 15 dias, informe se o 

falecido deixou dependentes habilitados.

Após, com a manifestação da parte autora e do INSS, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de 15 dias, manifestar a respeito.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 287063 Nr: 14821-31.2018.811.0055

 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: ADVOCACIA BRIDI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ 

FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 
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RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065 a

 (...) Com a transferência, INTIMEM-SE as partes de tal providência, 

oportunidade em que, caso ainda não tenha sido intimado para esse 

propósito, a parte exequente deverá esclarecer se o valor depositado 

quita integralmente a dívida ou há saldo remanescente e qual seria, 

valendo o silêncio como inexistência de remanescente.Dessa feita, 

certificado o levantamento e não havendo pendências, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSOS.Independentemente das providências anteriores, 

REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, com a finalidade de retificar 

a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar como 

cumprimento de sentença.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291201 Nr: 17946-07.2018.811.0055

 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: ESPOLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER, SARA 

AURELIA VARNIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:20716-O, TAIRO 

DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Certifico que, conforme informação de fls. 164/166, foi designada data 

para início dos trabalhos periciais, qual seja, 25.03.2020, a partir das 

14h30min, na sede da pericianda localizada à Rua General Odorico 

Quadros, nº 37, Jardim dos Estados, Campo Grande/MS, não havendo 

necessidade de comparecimento das partes. Desta forma, em atendimento 

ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa para ciência da designação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 258572 Nr: 23713-60.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVÉRIO INÁCIO WELTER, SILVERIO INACIO WELTER - 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANAMERICANO ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO MONTAGNER - 

OAB:20670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Após, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem 

sobre o cálculo, valendo o silêncio como concordância.Em havendo 

concordância expressa ou tácita, desde já, HOMOLOGO o aludido 

cálculo.Por fim, CONCLUSOS para análise do pleito incrustado no item “b” 

de fl. 270-verso.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261675 Nr: 26118-69.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON PEREIRA SANTIAGO, ELIANE 

MALAQUIAS DA SILVA SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5MT 

5.730-B, JULIANA DE FATIMA LANI - OAB:16059-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a devolução da carta precatória da comarca de Diamantino e o teor 

da certidão do Oficial de Justiça de fls. 118-verso/119, 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.: 312632 Nr: 12721-69.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PARADELA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca da 

petição de fl. 60, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 313343 Nr: 13352-13.2019.811.0055

 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: NAIRA RITIELI SILVA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. M. RODRIGUES INFORMATICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - 

OAB:26101/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 86-verso, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte demandada para que, no prazo de 15 dias, 

esclareça o motivo da substituição de N. M. Rodrigues Informática por 

Flávio Fernando Zílio da Silva – ME, já que, segundo o cadastro da Receita 

Federal, no endereço de fl. 28 estaria sediada a empresa N. M. Rodrigues 

Informática.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 315663 Nr: 15282-66.2019.811.0055

 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: LEONARDO RODRIGUES SILVA, ALESSANDRA 

OSTETTI SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S/A, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME, R. A. F. CORTES 

E CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HENRIQUE DOS 

SANTOS VISEU - OAB:OAB/SP 117.417

 Vistos.

 Sem delongas, na petição de fls. 127/134, a parte autora pugna pela 

decretação da revelia das demandadas Tuiutur Vagens e Turismo Ltda – 

ME e R.A.F Cortes e Cia Ltda – ME.

Diante disso, à fl. 76, fora juntado substabelecimento em nome de todas as 

demandadas ao digno advogado Alesson Schmatz, presente na audiência 

de fl. 74, tendo como substabelecente o advogado Ricardo Martins Motta.

Ocorre que o aludido substabelecente somente possui procuração 

outorgada pelas demandadas CVC Brasil Operadora e Agência de 

Viagens S/A e Tuitur Viagens e Turismo Ltda., conforme se vê, 

respectivamente, às fls. 94/94-verso e fl. 122, não havendo qualquer 

instrumento outorgado pela empresa R.A.F Cortes e Cia Ltda – ME.

Noutro norte, no preâmbulo da contestação apresentada às fls. 79/90, 

assinada pelo advogado substabelecido Alesson Schmatz, somente 

consta o nome da demandada CVC Brasil Operadora e Agência de 

Viagens S/A.

Então, a fim de se evitar qualquer nesga de nulidade:

I- INTIMEM-SE os dignos advogados da parte demandada para, no prazo 

de 15 dias, manifestarem sobre a revelia das demandadas Tuiutur Vagens 

e Turismo Ltda – ME e R.A.F Cortes e Cia Ltda – ME, bem como, se 

representantes forem, apresentarem procuração “ad judicia” em nome de 

R.A.F Cortes e Cia Ltda – ME.

II- Depois, conforme os artigos 9º e 10, ambos do CPC, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 dias, manifestar a respeito.
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 Após, CONCLUSOS.

INTIMEM-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 331217 Nr: 887-35.2020.811.0055

 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: WIDAL & MARCHIORETTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA BORGES POSSAMAI - 

OAB:22.646/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o endereço 

eletrônico da parte demandada, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, 

do CPC.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 128803 Nr: 7695-08.2010.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON DIAS CALDAS, MAGNA EVELIZE WINCK 

CALDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITALINO DALLA BONA, CLAUDETE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B, 

RUBIANE KELI MASSONI - OAB:12419/MT, Vanessa Pelegrini - 

OAB:10.059 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE LAMMEL KRUG - 

OAB:14259-B, EUNICE FOLADOR VALERIO - OAB:OAB/MT 16.222-B, 

Rayane de Brito Correa Fortunato - OAB:22274-O/MT, Vinicius Dall 

Comune Hunhoff - OAB:10453/O

 [...] No vertente caso, em análise aos documentos de fls. 317/319, 

verifica-se que, de fato, a quantia penhorada à fl. 304-verso se trata de 

valor bloqueado da caderneta de poupança da executada Claudete Abreu 

e que o saldo no momento do bloqueio era inferior a 40 salários mínimos. 

Dessa forma, DETERMINO a DESCONSTITUIÇÃO da PENHORA de fl. 

304-verso. No mais, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 

dias, pugnar o que entender de direito para o andamento do feito. 

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228959 Nr: 17633-17.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER WENDER FREITAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 104 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 das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 306043 Nr: 7531-28.2019.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DA SILVA NOBRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVEIS ROMERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DA COSTA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 22.363-A, DANIELE LOPES SILVEIRA - OAB:OAB/RS 

76.613, RICARDO POLESELLO - OAB:OAB/RS 55.143

 Posto isso, ACOLHO a pretensão formulada na exordial e JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, razão por que 

DECLARO rescindido o contrato de locação existente entre as partes e, 

por conseguinte, DECRETO o despejo de MOVÉIS ROMERA LTDA. do 

imóvel objeto da locação.Ademais, FIXO o prazo de 15 (quinze) dias para 

a desocupação voluntária do imóvel, contados da notificação.Findo o 

prazo sem desocupação, EXPEÇA-SE mandado de despejo forçado.No 

mais, para o caso de execução provisória, FIXO como caução a ser 

prestada o valor correspondente a 06 meses de aluguel, conforme 

imposição do art. 64 da Lei n. 8.245/91.Ainda, CONDENO a parte 

demandada ao pagamento dos aluguéis em atraso, R$ 16.869,68 (02 

meses), bem como os aluguéis vencidos e não pagos no curso da 

demanda até a data da efetiva desocupação, com incidência de juros de 

mora de 1% ao mês, na forma do artigo 406 do Código Civil, de correção 

monetária pelo INPC, ambos a partir de cada vencimento, além da multa 

contratual de 10%, sendo certo que a data da desocupação será apurada 

em liquidação de sentença.Por fim, CONDENO a parte demandada ao 

pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados 

esses em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do 

CPC.DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do 

inciso I do art. 487 do CPC.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 327282 Nr: 24255-10.2019.811.0055

 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: CNF ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA CORREA DA COSTA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:OAB/SP 236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O despacho de fl. 25 determinou a intimação da parte autora para 

promover o recolhimento das custas judiciais, além das custas de 

distribuição e contadoria, nos termos da certidão de fl. 24, bem como 

indicar o estado civil ou a existência de união estável, juntamente com a 

profissão e o endereço eletrônico da parte demandada.

No entanto, a petição de fl. 27 e os documentos de fls. 27-verso/29 

apenas apresentou o recolhimento da guia referente às custas judiciais e 

da guia de diligência do Oficial de Justiça, passando ao largo sobre 

qualquer informação acerca das taxas de distribuição e contadoria, bem 

como do estado civil ou existência de união estável, profissão e endereço 

eletrônico da parte demandada.

Posto isso, INTIME-SE derradeiramente a parte exequente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, promover o recolhimento das taxas de distribuição e 

contadoria (fl. 24), bem como indicar o estado civil ou a existência de 

união estável, juntamente com a profissão e o endereço eletrônico da 

parte demandada, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 924, 

inciso I, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 327501 Nr: 24420-57.2019.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EJP, FDSCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente e tendo em vista 

o parecer ministerial (fl. 23), HOMOLOGO POR SENTENÇA para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o divórcio consensual requerido 

por Ederson Junio Pelissari e Fernanda da Silva Cunha Pelissari, bem como 

o acordo entabulado entre as partes acerca da pensão alimentícia, guarda 

compartilhada e partilha de bens.

Assim, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.

A requerente voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja: FERNANDA 

DA SILVA CUNHA.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se.

 Ciência ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE ofício ao tabelionato do 2º ofício 

da Comarca de Tangará da Serra/MT, para que proceda com a competente 

averbação, bem como o competente formal de partilha.

Em seguida, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações 

necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 314571 Nr: 14370-69.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Queiroz - OAB:23393/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Vistos.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

16/06/2020, às 13h30mim.

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.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 319214 Nr: 18125-04.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUAN HENRIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM - 

OAB:21907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC desta Comarca e tendo em 

vista ainda o parecer ministerial de fl. 39, HOMOLOGO para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos o acordo realizado entre as partes.

Por consequência ficará o requerente Gilmar José da Silva exonerado do 

pagamento de pensão alimentícia em favor de Ruan Henrique da Silva, e 

para tanto JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Custas pelas partes, contudo, anotando serem estas beneficiárias da 

justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 291852 Nr: 18503-91.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RNDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAF, AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - OAB:18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE FELIZ DA SILVA - 

OAB:24.782/MT, ANA LUCIA VIEIRA DA SILVA MOURA - OAB:24.350

 Vistos.

 Considerando o acordo entabulado entre as partes na presente 

audiência, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

celebrado nestes autos.

Por consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, parágrafo 3º do CPC.

Sentença publicada em audiência. Saem as partes devidamente intimadas.

 Homologo a desistência do prazo recursal.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 280986 Nr: 9773-91.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LDSCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 Vistos.

 Analisando os autos e atenta ao requerimento formulado pela parte 

autora, vejo que razão assiste uma vez que a guarda da criança Salomão 

William Campos de Almeida restou concedida de forma unilateral em favor 

da genitora, nos autos tombados sob o cód. 234876.

De outro norte, deve-se consignar que o requerido foi devidamente 

intimado da presente audiência, contudo não se fez presente.

Desse modo, considerando que a requerente não tem interesse no 

prosseguimento do feito, a extinção por falta de interesse de agir é medida 

que se impõe.

Nesse sentido, são os seguintes julgados selecionados por Alexandre de 

Paula, em seu Código de Processo Civil Anotado, vol. 1, 7.ª ed., Ed. RT, 

pág. 14:

“O interesse de agir deve existir no momento em que a sentença for 

proferida. Se ele existir no início da causa, mas desaparecer naquela 

fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse” (Ac. un. da 7.ª Câm. 

do TJSP de 29.06.94, na Ap 212.187-1, res. Des. Leite Cintra; JTJSP 

163/9)”

“O interesse processual, cuja existência é indispensável, se existiu no 

início da causa, mas não está presente no momento da sentença, motiva a 

rejeição da ação” (Ac. un. da 2.ª Câm. do TJSP de 07.02.1995, na Ap 

200.351-1, rel. Des. Vasconcellos Pereira: JTJSP 173/126)”.

 Dispositivo

Posto isso, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO EXTINTO o 

presente feito por falta de interesse processual, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
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Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Cumpra-se.

Após arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 292247 Nr: 18818-22.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PADS, PHADS, LADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte requerente pugna pela 

extinção do presente feito (fl. 32).

Nos termos do art. 200, § único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz efeitos após a homologação judicial.

Posto isso e, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO o pedido de desistência 

formulado pela parte, e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se.

 Ciência ao Ministério Público.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 328782 Nr: 25373-21.2019.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECDS, MDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 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 que as partes compuseram amigavelmente e tendo em vista 

o parecer ministerial, HOMOLOGO POR SENTENÇA para que produza seus 

efeitos jurídicos e legais, o divórcio consensual requerido por Elisangela 

Candido Cebalho e Marcio da Silva Cebalho, bem como o acordo 

entabulado entre as partes acerca da guarda e alimentos em favor da 

menor Isabelly Fernanda da Silva Cebalho.

Assim, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.

A requerente voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja: ELISANGELA 

CANDIDA DA SILVA.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, expeça-se ofício ao tabelionato de Registro 

Civil e Notas do Distrito de Progresso, Comarca de Tangará da Serra/MT, 

para que proceda com a competente averbação, bem como o competente 

formal de partilha.

Em seguida, arquivem-se os autos, mediante as baixas e anotações 

necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 214494 Nr: 5599-10.2016.811.0055

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE, DRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDS, LSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA - 

OAB:2554-B

 Posto isso, e em consonância com o parecer ministerial de fls. 297/298, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução no mérito, uma vez que 

atingiu o seu fim.Sem custas e honorários, nos termos do art. 141, § 2º do 

ECA. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Ciência ao Ministério Público.Após, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 328629 Nr: 25258-97.2019.811.0055

 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: CFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSS, RSDS, RSDS, LPSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Defiro os benefícios da justiça gratuita (CPC, art. 98), podendo ser 

revogados a qualquer tempo (CPC, art. 100, parágrafo único).

2. Recebo a inicial, uma vez que preenchidos os requisitos do art. 319 do 

CPC.

3. Designe-se data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

4. Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, 

§ 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:

a) conterá apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);

b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.

c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).

d) caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir 

as normas do procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar 

contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

realização da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento 

apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

 Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196909 Nr: 12353-02.2015.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENOR HENRIQUE DE VASCONCELOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE GENY TEODORA LOPES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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 n.º 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte 

autora para, no prazo legal, comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível 

a fim de retirar e instruir Carta de Adjudicação que se encontra 

devidamente confeccionado na contracapa dos autos, para as 

providências cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249477 Nr: 16236-83.2017.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA 

- OAB:13286-A

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 57, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte requerida 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): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 263237 Nr: 27170-03.2017.811.0055

 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: JMDS, GS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deborah May - OAB:, 

VIVIANNI REGINA CARVALHO MULLER - OAB:OAB/RO 8770

 Desse modo, considerando que a justificativa apresentada pelo 

executado não é capaz de eximi-lo da responsabilidade do débito 

alimentar, vejo que a decretação de sua prisão civil, é medida que se 

impõe.Posto isso, e em consonância com o parecer ministerial:I - DECRETO 

a prisão civil do executado BRUNO KESTER, pelo prazo de 02 (dois) 

meses, caso não comprove o pagamento no ato da prisão, devendo o 

mesmo ser advertido de que, o cumprimento da pena não o exime do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas (§ 5º do artigo 528 do 

CPC).II - REMETAM-SE os autos para atualização do débito, 

observando-se o que prescreve o art. 582, § 7º do CPC, qual seja, o que 

compreende até as 03 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo.III - EXPEÇA-SE 

mandado de prisão civil, devendo o executado ficar separado dos demais 

presos.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306310 Nr: 7786-83.2019.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCB, JNC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - 

OAB:26101/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 109, que designo o dia 

05/03/2020 às 13h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT. Certifico, ainda, que 

intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que compareça na audiência 

acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos termos do art. 334, § 3º do 

NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 312093 Nr: 12380-43.2019.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário dos bens deixados pelo falecimento de 

Cleidimar Borges da Silva ajuizada por Geralda Borges da Silva.

Compulsando os autos, verifico que o endereço do de cujus corresponde 

ao município de Cerejeiras/RO, conforme se abstrai da certidão de óbito 

aportada à fl. 11.

Com efeito, o art. 48 do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 48. O foro do domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente 

para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições 

de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e 

para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha 

ocorrido no estrangeiro.

Parágrafo único. Se o autor da herança não possuía domicílio certo, é 

competente:

I – o foro de situação dos bens imóveis;

II – havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes;

III – não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do 

espólio.

Da leitura do referido artigo, depreende-se que o foro do domicílio do autor 

da herança é o competente para o inventário, e que, se houver incerteza 

quanto ao domicílio, deve-se aplicar o disposto no parágrafo único para 

fixar a competência.

Na hipótese dos autos, verifico que o endereço do de cujus tinha domicílio 

na cidade de Cerejeiras/RO, sendo que em razão ao que dispõe o art. 48 

do CPC, mostra-se que a Comarca de Cerejeiras/RO é o foro competente 

para o processamento do presente inventário, e não este Juízo.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial de fls. 28/28-v, 

DECLINO de minha competência jurisdicional para conhecer, processar e 

julgar a presente ação, em favor do douto Juízo da Comarca de 

Cerejeiras/RO, para onde determino a remessa deste feito.

Intime-se.

Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos àquela Comarca, 

com as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 314526 Nr: 14354-18.2019.811.0055

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS CIDÁLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CARLOS VALADARES CIDALIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS NAVES DE RESENDE - 

OAB:19167/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 12, que designo o dia 

17/04/2020 às 15h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT. Certifico, ainda, que 

intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que compareça na audiência 

acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos termos do art. 334, § 3º do 

NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 285542 Nr: 13504-95.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUVIRA ANDRADE DORNELLES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA AUXILIADORA DA 

SILVA SANTOS - OAB:21.112-MT
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 Certifico que, intimo o requerente na pessoa do seu advogado para que 

manifeste no prazo de 5 (cinco) dias acerca da certidão do oficial de 

justiça fl. 80.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311413 Nr: 11854-76.2019.811.0055

 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: VR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA 

- OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 86v, que designo para o dia 

19/07/2019 às 16h00, audiência de mediação e conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC – Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Leticia Barros Silva

 Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 309323 Nr: 10237-81.2019.811.0055

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAM, LBRPeOdELF, DPNLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10074, Joacir Jorlando Neves - OAB:3610/B, Tiago Shioji 

Tiuman - OAB:21461/0, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que o requerido David Pablo Neres Lopes 

Miranda devidamente citado (fl. 54-v), deixou de apresentar contestação, 

deixando transcorrer o prazo in albis.

Posto isso, dando prosseguimento ao feito:

I - DECRETO a revelia do requerido nos termos do art. 344, do CPC.

II - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para oitiva 

dos adotantes para o dia 12/03/2020, às 16h20min, nos termos do art. 45 

do ECA.

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 CPC.

A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 Ciência ao Ministério Público.

Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 330449 Nr: 118-27.2020.811.0055

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIL, OPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSEV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a Inventariante para apresentar manifestação nestes autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 226276 Nr: 15264-50.2016.811.0055

 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: JMDS, GS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, DEBORA MAY DUMPIERRE - OAB:OAB/RO 4.372, 

VIVIANNI REGINA CARVALHO MULLER - OAB:OAB/RO 8770

 Posto isso, e por tudo mais que dos autos constam, e emc consonância 

com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido consubstanciado 

na presente ação de paternidade c/c alimentos, para:I - RECONHECER o 

liame parental, declarando, por consequência, a paternidade de Bruno 

Kester em relação a criança João Miguel Silva.Por consequência, 

expeça-se a competente averbação ao 2º Serviço Notarial e Registral 

desta Comarca, acrescentando na Certidão de Nascimento da criança o 

nome do pai, Bruno Kester, e dos avós paternos Leomar Kester e Rosilena 

Kester, passando a criança a chamar-se João Miguel Silva Kester.II - 

CONDENAR Bruno Kester, já qualificado nos autos, ao pagamento da 

quantia de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, a título de alimentos em 

favor da criança João Miguel Silva, atualmente correspondente à R$ 

313,50 (trezentos e treze reais e cinquenta centavos), a ser pago todo dia 

10 (dez), sendo que os pagamentos serão realizados por meio de 

depósito na conta bancária da genitora da requerente, incidindo o 13º 

salário e 30% dos valores percebidos na condição de férias e eventuais 

verbas rescisórias, bem como 50% (cinquenta por cento) das despesas 

extraordinárias.Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito, com 

resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de 

Processo Civil.Intime-se o requerido da presente sentença.Custas pela 

parte requerida, contudo, anotando-se ser esta beneficiária da justiça 

gratuita.Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 263236 Nr: 27168-33.2017.811.0055

 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: JMDS, GISLAINE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO KESTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deborah May - OAB:, 

VIVIANNI REGINA CARVALHO MULLER - OAB:OAB/RO 8770

 Vistos.

Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública, para querendo formular 

pedidos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Havendo requerimentos, abro vista ao Ministério Público para 

manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331515 Nr: 1073-58.2020.811.0055

 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: EPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDILENE JULIÃO DE SOUZA - 

OAB:4.306/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 23, que designo o dia 

07/08/2020 às 14h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 
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realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT. Certifico, ainda, que 

intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que compareça na audiência 

acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos termos do art. 334, § 3º do 

NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 332026 Nr: 1375-87.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABEMI SEGURADORA S/A, SYSTEMCRED - 

SOLUÇÃO EM RECUPERAÇÃO DE ATIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 332026.

 Vistos,

 Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito e/ou de relação 

contratual c/c danos morais e tutela antecipada ajuizada por Jorge Gomes 

da Silva em face de Sabemi Seguradora s.a. e Systemcred – Soluções em 

Recuperação de Ativos Ltda, todos devidamente qualificados nos autos.

 Alega o requerente, em resumo, que jamais manteve relação contratual 

com as requeridas, sendo que estas vem indevidamente efetuando 

descontos em sua conta.

Afirma que tentou solucionar o conflito administrativamente de várias 

formas com os requeridos, contudo não obteve êxito, tendo então 

procurado ajuda de seu patrono.

 Assim, pugna o requerente, em sede de tutela antecipada, que as 

requeridas se abstenham de realizar os descontos bem como de negativar 

o nome do autor nos órgão de proteção ao crédito em razão de suposto 

débito.

 Ao final, requer seja declarada a inexistência de débito e de relação 

jurídica entre as partes, a devolução dos valores descontados 

indevidamente em dobro e a condenação das requeridas ao pagamento da 

indenização por danos morais.

 Requer ainda a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão 

do ônus da prova e a concessão da gratuidade da justiça.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 15/40.

 É o necessário à análise e decisão.

 Inicialmente, concedo ao requerente os benefícios da justiça gratuita, nos 

moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

 Pois bem. As tutelas em si, sofreram diversas alterações e inovações 

trazidas pelo Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de 

março de 2015).

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se 

em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

 In casu, o requerente pugna pela concessão da tutela de urgência de 

forma incidental, consistente no pedido de tutela antecipada para que a 

parte requerida se abstenha de realizar descontos bem como de negativar 

o nome do autor nos órgão de proteção ao crédito.

 O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para 

a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o 

ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

 “A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do 

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24) (grifo nosso).

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, são: probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

 In casu, valendo-me de cognição sumária, entendo que se encontram 

preenchidos os requisitos necessários para concessão da tutela 

antecipada pleiteada.

A probabilidade do direito encontra-se demonstrada pela verossimilhança 

das alegações da parte requerente, diante da declaração apresentada às 

fls. 21, no qual o requerente afirma que não possui relações contratuais 

com as requeridas, não tendo firmando qualquer contrato ou realizado 

cadastros com as mesmas.

Outrossim, quanto ao requisito de perigo de dano, também se encontra 

demonstrado, uma vez que o requerente vem sofrendo descontos em sua 

conta bancária, prejudicando sua renda mensal.

Assim, entendo que se faz presente a aparência do bom direito e o perigo 

de dano necessário para a antecipação dos efeitos da tutela para os fins 

pretendidos.

Ressalto que caso os fatos narrados sejam inverídicos, poderá o autor 

ser responsabilizado por litigância de má-fé, nos moldes do art. 81 do 

Código de Processo Civil.

Ante o exposto, defiro a tutela de urgência postulada, para determinar que 

a parte requerida se abstenha de realizar descontos bem como de 

negativar o nome do autor nos órgão de proteção ao crédito, isso sob 

pena de incorrer em multa diária de R$ 200,00 por agora limitada a R$ 

10.000,00 (dez mil reais), que incidirá a partir do 6º dia a contar da 

intimação desta decisão.

 Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 24 de março de 2020, às 14h30min, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo as 

partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo 

Diploma Processual.

Intime-se a parte autora da designação da audiência acima na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Por fim, quanto ao pedido de aplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor formulado pela parte Requerente, verifico que a relação 

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.

 Desse modo, defiro o pedido da parte Requerente para aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor.

 Quanto à inversão do ônus da prova, trata-se de um dos direitos 

assegurados pelo CDC ao consumidor, como forma de facilitar seu acesso 

e sua defesa em juízo, previsto no art. 6º, VIII, da Lei n.º 8.078/90, desde 

que presentes os requisitos.

 Desse modo, a inversão do ônus da prova não se opera de forma 
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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 caracterizada a hipossuficiência técnica da parte 

Requerente em relação à parte Requerida, razão pela qual defiro a 

inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, da Lei n.º 8.078/90.

Por conseguinte, deverá a parte requerida trazer aos autos cópia dos 

contratos ou demais documentos que embasam as cobranças discutidas.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 03 de fevereiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 324013 Nr: 21817-11.2019.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO PEREIRA DA SILVA, NELCI PEREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA PATRICIA PASQUALLI - 

OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 324013.

 Natureza: Alvará judicial.

 Requerente: Edivaldo Pereira da Silva.

Representante: Nelci Pereira da Silva.

 Vistos,

 Trata-se de pedido de alvará judicial ajuizado por Edivaldo Pereira da 

Silva, representado por Nelci Pereira da Silva, para o levantamento de 

valores existentes a título de PIS, FGTS, INSS junto a Caixa Econômica 

Federal e em Conta Corrente/Poupança no Banco Sicredi em nome do de 

cujus Antenor Pereira da Silva.

 Recebida a inicial às fls. 30, foram deferidos os benefícios da justiça 

gratuita e determinada a expedição de ofício ao INSS para informar quanto 

à existência de dependentes e valores em nome do de cujus, bem como à 

Caixa Econômica Federal e Banco Sicredi para que estes informassem 

acerca da existência de valores em nome do mesmo.

Às fls. 37 o Banco Sicredi informou a existência de saldo na quantia de R$ 

3,26 disponível na conta corrente do de cujus.

O INSS informou, às fls. 38, a existência de um dependente habilitado em 

nome do de cujus, qual seja, o autor, Edivaldo Pereira da Silva.

Às fls. 40 a Caixa Econômica Federal informou a existência de valores não 

recebidos em nome do de cujus.

Por se tratar de interesse de incapaz, os autos foram remetidos ao 

Ministério Publico, sendo que este manifestou às fls. 42 ser favorável à 

expedição de alvará para levantamento dos valores existentes na conta 

bancária em nome do de cujus.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

Nos termos da Lei n.º 6.858/80, o pedido de expedição de alvará judicial é 

cabível quando, inexistindo bens a serem partilhados, existem valores 

deixados pelo de cujus em conta bancária, que não foram por ele 

utilizados.

 Para tanto, basta que o postulante comprove o óbito do titular do crédito, a 

sua condição de herdeiro ou sucessor e comprove a inexistência de bens, 

bem como a existência do pretendido crédito.

 In casu, encontra-se comprovado nos autos o falecimento do Sr. Antenor 

Pereira da Silva (certidão de óbito às fls. 28) e a condição do Requerente 

de herdeiro, conforme documentos de fls. 13, e a existência de valores 

(fls. 38 e 40), bem como a condição de sua representante legal como sua 

curadora (15), além de não haver notícia nos autos acerca da existência 

de bens a inventariar.

Assim, preenchidos todos os requisitos legais inerentes à espécie, o 

pedido de expedição de alvará merece ser acolhido.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido de alvará formulado na inicial, 

autorizando a representante do requerente Nelci Pereira da Silva a 

levantar os valores existentes junto a Caixa Econômica Federal em nome 

do de cujus Antenor Pereira da Silva, informado às fls. 38 e 40.

 Sem custas.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de 

estilo.

 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

 Cod. Proc.: 324583 Nr: 22260-59.2019.811.0055

 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: ADRIANO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 324583.

 Vistos,

 Considerando que o Ministério Público às fls. 27 requereu a produção de 

prova oral, consistente na oitiva de testemunhas para esclarecimento dos 

fatos e confirmação do local de nascimento do autor, sendo que reputo 

pertinente a produção de referida prova, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 26 de maio de 2020, às 14:30 horas, devendo as 

testemunhas serem arroladas tempestivamente (15 dias contados da 

intimação desta decisão).

Expeça-se o necessário, atentando-se a Sra. Gestora para as 

disposições do novo CPC.

 Cumpra-se.

 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.: 324761 Nr: 22399-11.2019.811.0055

 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: ESPOLIO DE CELSON BARBERO HERRERO, BETHANIA 

CRISTINA REAL HERRERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, FERNANDO 

BARBOZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letícia Camargo de Moura - 

OAB:26698/O, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Autos nº. 324761.

Vistos,

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 327262 Nr: 24244-78.2019.811.0055

 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: PATRICIA FREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEY OLIVEIRA NOVAIS 
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JUNIOR - OAB:25.810/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 327262.

 Natureza: Retificação de registro civil.

 Requerente: Patricia Freira da Silva.

 Vistos,

 Trata-se de pedido de retificação de registro civil formulado por Patricia 

Freira da Silva em que pretende a retificação do nome “FREIRA” que 

consta em sua certidão de nascimento, substituindo pelo sobrenome 

“FREIRE”.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 10/21.

Às fls. 22/23 fora solicitada a juntada de mais documentos para melhor 

instrução do feito.

Às fls. 25/34 foi juntada referida documentação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, às fls. 35/36, opinou pela 

procedência do pedido.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Conforme narrado, a requerente pleiteia a retificação, pretende a 

retificação nome “FREIRA” que consta em sua certidão de nascimento, 

substituindo pelo sobrenome “FREIRE”, haja vista de ter sido grafado 

erroneamente.

 Ocorrendo que o nome de sua genitora também constava o mesmo erro 

no sobrenome, mas a mesma o retificou em cartório assim que casou, 

tendo o requerente demonstrado por meio dos documentos juntados aos 

autos que Maria Jacinto Freire é o nome correto de sua genitora, conforme 

fls. 21, o acolhimento do pedido inicial é uma medida que se impõe.

 Ademais, o Ministério Público manifestou-se favorável a pretensão da 

requerente, sendo certo que a alteração não resultará profunda 

modificação nem advirão prejuízos a terceiros.

 Neste mesmo sentido, em caso análogo, o seguinte julgado acerca da 

matéria:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE 

REGISTRO CIVIL - CERTIDÃO DE NASCIMENTO DOS FILHOS COM GRAFIA 

DIFERENTES NO NOME DA GENITORA - ERRO MATERIAL - RETIFICAÇÃO 

DEVIDA - RECURSO PROVIDO. - O artigo 109, caput, da Lei de Registros 

Publicos, possibilita que se retifique o assentamento no Registro Civil, 

cabendo à parte interessada colacionar documentos comprobatórios de 

suas alegações. - Demonstrado a ocorrência de erro material na grafia do 

nome da genitora dos demandantes em suas certidões de nascimento, 

resta evidenciado o direito à pretendida retificação”. (TJMT AC 

106941500021350001- MG, ÓRGÃO JULGADOR: 7º CÂMARA CÍVEL, 

DATA DE PUBLICAÇÃO: 03/10/2016, RELATOR: WILSON BENEVIDES).

 Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo 

procedente o pedido formulado, determinando, com fulcro no art. 110, § 

4º, da Lei n.º 6.015/73, que seja retificado nos documentos da requerente 

o nome correto, passando a constar: “Patricia Freire da Silva”. Registro 

que esta decisão deverá ser publicada.

 Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com 

fulcro no 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.

 Sem custas, face à gratuidade da justiça.

 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

 Cod. Proc.: 329013 Nr: 25522-17.2019.811.0055

 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: REAL PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, TOKIO MARINE 

SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A - CEMAT, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:273843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 329013.

Vistos,

Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 24 de março de 2020, às 15h00min, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo as 

partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, § 9º, do mesmo 

Diploma Processual.

 Esclareço que, muito embora a parte Requerente tenha informado não ter 

interesse na realização de audiência de conciliação, conforme disciplina o 

inciso II do § 4º do art. 334 do Código de Processo Civil, a audiência 

somente não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual, razão pela 

qual, deverá ser aguardada a manifestação da parte Requerida nesse 

sentido.

Intime-se a parte Requerente da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte Requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte Requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte Requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

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.: 192566 Nr: 8965-91.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCB, JDSCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EEUCDTETL, G-CVETL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718/MT, ROSIANA DA COSTA PAIM - OAB:18172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:, GABRIEL SANTOS ALBERTTI - 

OAB:44655, PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT, 

PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - OAB:7.585 MT, RICARDO BATISTA 

BLASI - OAB:12249, SUSANI TROVO FELIPE DE OLIVEIRA SILVEIRA - 

OAB:OAB/PR 55.527

 Autos nº: 192566.

 Vistos,

Às fls. 244 a parte autora manifestou-se reiterando o pedido de 

homologação do acordo nos termos celebrados fls. 229/231 e 217/218, 

bem como requereu a baixa nas restrições que por ventura ainda estejam 

sobre os veículos.

Analisando os autos verifico que a decisão de fls. 233 não foi 

integralmente cumprida, portanto intimem-se as partes para cumprir a 

decisão mencionada no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não 

homologação.

 Tangará da Serra- MT, 04 de fevereiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira
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 Cod. Proc.: 172283 Nr: 14077-75.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE E CHOPERIA STEIN BIER 

LTDA-ME, RUBEM HELFENSTEIN, MELITA TEREZINHA HELFENSTEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 Autos nº: 172283.

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 249, para que seja realizada nova avaliação dos 

imóveis penhorados às fls. 181/182 e 184/185, nos termos do art. 873, 

inciso III, do Código de Processo Civil, haja vista que a última avaliação foi 

realizada em 2016, tendo estes, desse modo, obtido valorização 

comercial.

 Aportado o laudo de avaliação, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpridas as determinações acima e não havendo impugnação à 

avaliação, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

manifestar-se quanto à adjudicação dos bens penhorados, indicação de 

leiloeiro ou a realização da alienação por sua própria iniciativa, 

consignando-se que na ausência de indicação caberá a este Juízo a 

designação de leiloeiro.

 Havendo interesse na adjudicação, intime-se a parte executada para se 

manifestar, no prazo de 15 dias, (art. 876, § 1º, do Código de Processo 

Civil), remetendo, em seguida, os autos à conclusão.

 Cumpra-se.

 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.: 62611 Nr: 4119-12.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER CAETANO DURAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10.074 OAB/MT

 Autos nº: 62611.

 Vistos,

 Indefiro o pedido de fls. 371, tendo em vista que eventuais bens imóveis 

podem ser buscados diretamente pela parte exequente mediante consulta 

ao CRI local, sendo que incumbe à parte exequente promover diligências 

para encontrar bens em nome da parte executada.

Nesta senda, a exequente pode também se valer da CEI (Central Eletrônica 

de Integração e Informações dos Serviços Notariais e Registrais do Estado 

de Mato Grosso), onde poderá buscar bens em nome da parte devedora 

em todos os cartórios do Estado.

Desse modo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 

execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra- MT, 04 de fevereiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 101213 Nr: 141-90.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS TANCERVA LTDA, 

MARCO ANTONIO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Autos nº: 101213.

Natureza: Cumprimento de Sentença.

Exequente: Distribuidora de Bebidas Tancerva LTDA e Marco Antônio de 

Mello.

Executado: Banco Bradesco s/a.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por Distribuidora de 

Bebidas Tancerva LTDA e Marco Antônio de Mello, em desfavor de Banco 

Bradesco s/a, todos qualificados.

Às fls. 1.750/1.752 a parte exequente pediu que fosse realizado o 

bloqueio da dívida.

Realizados alguns atos processuais, às fls. 1.756/1.762 foi bloqueado na 

conta bancária da parte executada via Bacenjud o valor atualizado da 

dívida.

Às fls. 1.765/1.769 a parte executada apresentou impugnação ao 

cumprimento de sentença.

 Às fls. 1.771/1.773 a parte exequente impugnou a manifestação de fls. 

1.765/1.769.

 A decisão fls. 1.774/1.777 rejeitou a impugnação ao cumprimento de 

sentença de fls. 146/148.

Às fls. 1.779/1.790 a parte executada apresentou recurso de agravo de 

instrumento.

Às fls. 1.794 a parte exequente informou que o recurso foi desprovido e 

requer expedição do alvará.

Às fls. 1.797/1.801 foi juntado o acordão desprovido em anexo.

 É o relatório.

D E C I D O.

Entendo que foi satisfeita integralmente a obrigação, devendo o processo 

deve ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

 Considerando que houve a rejeição da impugnação ao cumprimento de 

sentença realizada pela parte Executada quanto ao valor bloqueado às fls. 

1756/176 via BACENJUD, converto referida indisponibilidade em penhora e 

procedo a transferência do valor à conta única.

Outrossim, defiro o levantamento pela parte exequente do valor 

bloqueado, mediante a expedição de competente alvará, devendo esta ser 

intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar os dados 

bancários para depósito.

Estritamente acerca da expedição do alvará, diante da revogação do 

Provimento nº 68/2018 pelo próprio CNJ, cumpre-me agora esclarecer o 

seguinte:

a) em se tratando de valores incontroversos, a liberação deve se dar 

independentemente de qualquer outra providência;

b) em se tratando de cumprimento de decisão que desafie recurso de 

agravo de instrumento, deverá ser observado o seguinte:

b.1) o alvará não poderá ser expedido antes do decurso do prazo para 

interposição do recurso, incumbindo à parte devedora comprovar nos 

autos no prazo de até 03 dias (§ 2º do art. 1.018 do CPC) a interposição 

do agravo. Não sendo tomada esta providência pela parte, certifique-se e 

expeça-se o alvará;

 b.2) comunicada pela parte a interposição do recurso no prazo do § 2º do 

art. 1.018 do CPC, deverá a Sra. Gestora consultar se o TJMT suspendeu 

a expedição do alvará, sendo que em nenhuma hipótese a liberação 

poderá ocorrer até a análise do eventual pedido de efeito suspensivo pelo 

Des. Relator. Sendo indeferido o pedido de concessão de efeito 

suspensivo, expeça-se o alvará;

b.3) em qualquer caso, desde que provado pela parte credora que 

decorreu o prazo para interposição do recurso in albis, mediante juntada 

de certidão, ou que não foi deferido o efeito suspensivo ao agravo 

interposto, mediante juntada de cópia da decisão, deverá o alvará ser 
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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, 04 de fevereiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 215390 Nr: 6334-43.2016.811.0055

 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): JOSE RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 215390.

Vistos,

Haja vista o petitório de fls. 104 e considerando a alteração ocorrida no 

artigo 3° da Lei 13.340/2016, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo indicar 

bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a execução 

será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

Outrossim, indefiro o novo pedido de penhora online, formulado às fls. 

107, haja vista terem sido realizadas buscas recentes via Bacenjud, 

restando estas inexitosas.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 221875 Nr: 11609-70.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MOREIRA DE SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 221875.

 Vistos,

 Defiro o petitório de fls. 119, desse modo determino a busca de veículos 

em nome da parte executada, via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo as buscas inexitosas, intime-se a parte exequente.

 Fica a parte exequente desde já advertida de que o processo será 

suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, na forma do art. 921, § 

1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá 

a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 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.: 251802 Nr: 18152-55.2017.811.0055

 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: CGMP- CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE 

PAGAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

TRES IRMÃOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA TEIXEIRA - OAB:201849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Autos nº: 251802.

 Vistos,

Recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 95/96. 

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 220504 Nr: 10465-61.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISVANIL SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 220504.

 Vistos,

 Compulsando os autos, verifico que as várias tentativas de citação da 

parte Requerida restaram infrutíferas ( fls.44, 51), mesmo após expedição 

de carta precatória de fls. 56 e busca de seu endereço junto ao sistema 

INFOJUD de fls. 78/79, tendo sido tentada a citação em todos os 

endereços encontrados.

 Desse modo, entendo que já restaram esgotadas as tentativas de citação 

pessoal da Requerida, razão pela qual determino sua citação por edital, 

pelo prazo de 30 dias, advertindo-a que caso seja revel, ser-lhe-á 

nomeado curador especial, sendo que desde já nomeio a Defensoria 

Pública para tanto.
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Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no art. 257, II, do Código de Processo Civil, determino a 

publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, com 

fundamento no parágrafo único do mesmo dispositivo legal.

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.: 302636 Nr: 4502-67.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B2 AUTOMOVEIS EIRELLI EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGSERVICE EMPREENDIMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO SARTURI SIQUEIRA - 

OAB:53390

 Autos nº. 302636.

Vistos,

Processo suspenso pela decisão de fls. 265/267, dos autos em apenso 

(Código nº 305680).

 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.: 315152 Nr: 14845-25.2019.811.0055

 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: SEDENI LUCAS LOCKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOAQUIM POÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FÁBIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561/MT

 Autos nº: 315152.

 Vistos,

 A parte autora às fls. 896 reiterou o pedido de parcelamento das custas 

judiciais em 04 parcelas, bem como requereu a designação de audiência 

de conciliação.

 Pois bem.

 O art. 468, §§ 6º ao 8º da CNGC regulamenta o parcelamento das custas, 

estabelecendo que:

“Art. 468.

§ 6º O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, 

após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as 

alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento.

 § 7º O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e 

sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a 

decisão favorável do juiz.

 § 8º O parcelamento é referente às custas de preparo do processo, a 

serem pagas quando da distribuição do feito, e não abrange as despesas 

processuais havidas no curso do processo”.

 Assim, embora não seja a hipótese de concessão da gratuidade da 

justiça, entendo razoável conceder a parte autora a possibilidade do 

pagamento das custas processuais complementares de forma parcelada, 

haja vista o considerável valor da causa.

 Ante o exposto, defiro o parcelamento das custas complementares, 

autorizando o pagamento em 04 (quatro) parcelas mensais e 

consecutivas, com fundamento no art. 98, § 6º, do CPC, e art. 468, § 6º, 

da CNGC/MT, sob pena de extinção do processo, sem resolução do 

mérito.

Nos termos do Ofício Circular nº 04/2018/GAB/J-Aux, determino que cópia 

desta decisão seja encaminhada via e-mail para o Departamento de 

Controle e Arrecadação (dca@tjmt.jus.br), que providenciará o necessário 

lançamento no sistema de arrecadação.

Após, deverá a própria parte acessar o site do TJMT e clicar no link 

“Emissão de Guias Online”, escolhendo a opção “Distribuição/Mediação” 

na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e lançar a numeração do 

processo, sendo que na sequência o sistema exibirá a seguinte 

mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia”.

 Ato contínuo deverá a parte efetuar o pagamento, sendo que o 

acompanhamento do pagamento das parcelas poderá ser efetuado no site 

do TJMT pelo link “Emissão de Guias Online” na opção “Guias do 

Processo” na coluna “Consulta” lançando a numeração do feito.

 Consigno que o parcelamento autorizado abrange apenas as custas de 

preparo do processo (distribuição), não estando inclusas todas as demais 

despesas processuais havidas no curso do processo.

O pagamento das parcelas deverão ser comprovadas nos autos, sob 

pena de extinção da ação.

Outrossim, acolho o pedido de fls. 896 para designação de audiência de 

conciliação e a designo para o dia 26 de maio de 2020, às 15:30 horas, 

devendo as partes ser intimadas a comparecerem devidamente 

acompanhadas de seus advogados.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 04 de devereiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 320997 Nr: 19599-10.2019.811.0055

 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: ANGELA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO FIGUEREDO DA SILVA, GUEDES 

& CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 320997.

Vistos,

 Trata-se de ação de indenização por danos decorrentes de morte em 

acidente de trânsito ajuizada por Angela Gonçalves em desfavor de 

Alexandro Figueiredo da Silva e Guedes & Cia Ltda - Me, todos 

devidamente qualificados nos autos.

A requerida Guedes & Cia Ltda manifestou às fls. 134/136 requerendo 

fosse decretada nula a audiência de conciliação realizada às fls. 130 por 

não ter sido observado o prazo o prazo mínimo de antecedência de vinte 

dias para citação do réu constante no art. 334 do CPC, requerendo nova 

data para o ato.

Em contrapartida, a parte autora requereu, em referida audiência, a 

aplicação da multa mencionada no § 8° do mesmo dispositivo legal, em 

face desta requerida, haja vista o seu não comparecimento na audiência 

designada.

Às fls. 137/143 o requerido Alexandro Figueiredo da Silva apresentou 

contestação, alegando preliminarmente a conexão do feito com o 

processo de código 324716 em trâmite perante a 5ª Vara Cível desta 

Comarca.

É o necessário à análise e decisão.

Primeiramente, passo a analisar o requerimento de nulidade da audiência 

de conciliação realizada às fls. 130.

Pois bem. Compulsando os autos verifico que, conforme certidão de fls. 

132, ambos os requeridos foram citados, bem como intimados da 

audiência de conciliação agendada para o dia 15 de outubro de 2019, na 

data de 08 de outubro de 2019, ou seja, apenas com uma semana de 

antecedência, não sendo observado o artigo 334 do Código de Processo 

Civil, que dispõe o seguinte:

“Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for 

o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de 

conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência.”

Nesta senda, colaciono o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso:
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“PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – CITAÇÃO – PRAZO – ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE DO 

PROCESSO – CERCEAMENTO DE DEFESA. – A audiência de conciliação 

deve ser designada pelo juiz “com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência” 

(artigo 334 CPC)- Quando resta desobedecido tal prazo, o processo deve 

ser anulado, pois, evidente, assim, o cerceamento de defesa.”

(TJ-MG – AC: 10074180007366001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de 

Julgamento: 14/05/0019, Data de Publicação: 21/05/2019)

Desse modo, em que pese a parte autora em sua exordial ter manifestado 

desinteresse na realização da audiência de conciliação, o art. 334, §4º, 

inciso I, do CPC aduz que ambas as partes deverão manifestar 

expressamente o desinteresse na realização do ato, sendo que a 

requerida Guedes & Cia Ltda manifestou pela designação nova data para 

o ato, para que possa ser intimada para tal da maneira correta, conforme 

disposto em lei, e o requerido Alexandro Figueiredo da Silva compareceu à 

audiência conciliatória sem manifestar desinteresse no ato.

Neste contexto, declaro nula a audiência de conciliação realizada às fls. 

130, ante a inobservância ao artigo 334 do CPC para a citação das partes, 

e designo a realização de nova audiência para o dia 24 de março de 2020, 

às 14:00 horas, devendo as partes serem intimadas a comparecerem 

devidamente acompanhadas de seus advogados ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos, atentando-se ao determinado no despacho de fls. 

121.

Ante o exposto, deixo de aplicar a multa requerida pela parte autora à fls. 

130.

Outrossim, deixo de analisar a preliminar suscitada pelo requerido 

Alexandro Figueiredo da Silva em sede de contestação, haja vista que em 

consulta ao sistema Apolo verifiquei que a presente ação fora ajuizada 

primeiro, sendo que caso haja realmente a existência de conexão com 

referido processo código 324716 em trâmite perante à 5ª Vara Cível desta 

Comarca, o pedido de reconhecimento da conexão deverá ser realizado 

naqueles autos.

Nesta senda, entendo que não é de minha competência analisar a 

existência de conexão do feito protocolado posteriormente a este em outra 

Vara, sendo, desse modo, competência do Juízo da 5ª Vara Cível desta 

Comarca analisar se referida Vara é competente para processar e julgar 

referida ação, sendo que, caso reconhecida a conexão, este a remeterá a 

esta Vara para reuni-la aos presentes autos.

Cumpra-se.

 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.: 305680 Nr: 7265-41.2019.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENGSERVICE EMPREENDIMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B2 AUTOMOVEIS EIRELLI EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO SARTURI SIQUEIRA - 

OAB:53390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Autos nº: 305680.

 Vistos,

 Não existem preliminares, nem questões processuais pendentes, sendo 

as partes capazes e legítimas, razão pela qual declaro o processo 

saneado.

 Com relação às provas, a parte embargante, às fls. 445, requereu a 

produção de prova documental, para que o DETRAN seja oficiado para 

informar quando foi realizado o pagamento do IPVA do veículo de placa 

ART-8759 referente ao ano de 2018 e, de prova oral, consistente na oitiva 

de testemunha.

 Por outro lado, a parte embargada, às fls. 425/426, requereu a produção 

de prova oral, consistente no depoimento pessoal da parte embargante e 

oitiva de testemunhas.

 Assim, passo a analisar a necessidade e pertinência dessas provas.

 A expedição de ofício ao DETRAN se apresenta desnecessário, tendo em 

vista que a própria parte embargada às fls. 287, informou que realizou o 

pagamento do IPVA do veículo de placa ART-8759 em 02/01/2018 e 

23/11/2018.

 O depoimento pessoal da parte embargante também se apresenta 

desnecessário, pois, já prestou informações a respeito de fatos nos 

embargos à execução e na resposta a impugnação aos embargos à 

execução, não tendo necessidade de outros esclarecimentos.

 Por fim, no que tange ao pedido de produção de prova testemunhal, 

entendo pertinente, sendo que por agora, fixo como pontos controvertidos 

as seguintes questões: a) se o título de crédito é exigível; b) se há 

excesso de execução; c) a entrega dos veículos e se entregue nas 

condições contratadas e; d) a utilização dos veículos.

 As testemunhas deverão ser arroladas tempestivamente (15 dias 

contados da intimação desta decisão), devendo ser registrado que a parte 

embargante já apresentou rol às fls. 445.

Para produção da prova oral designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 14 de maio de 2020, às 17:00 horas.

Expeça-se o necessário, atentando-se a Sra. Gestora para as 

disposições do novo CPC.

Cumpra-se.

 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.: 327364 Nr: 24310-58.2019.811.0055

 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 ARMANDO ARGENTA, NEIVA NOVELLO 

ARGENTA, RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE 

INSUMOS AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:6298/A, Rafael Lopes de Oliveira Casati - OAB:19724/O

 Autos nº: 327364.

 Vistos,

 Go Agro Fertilizantes Comércio de Insumos Agrícolas Ltda, às fls. 

180/206, opôs embargos de declaração em face da decisão de fls. 

171/173, alegando que a decisão foi omissa, bem como que este Juízo foi 

levado a erro.

 A parte contrária se manifestou às fls. 216/229

 É o necessário à análise e decisão.

Conheço dos embargos, eis que tempestivos (certidão de fls. 208).

Porém, os presentes embargos não merecem ser acolhidos, diante da 

inexistência da omissão apontada, uma vez que a existência de ação 

declaratória de pagamento e resolução de contratos c/c pedido de tutela 

de urgência em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas de Rio 

Verde – MT não foi mencionada na inicial, de modo que não havia como 

este juízo se pronunciar a respeito.

 Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de fls. 86/89 por 

inexistir o vício apontado, mas passo a analisar a alegação de 

litispendência, conexão e incompetência por se tratar de matéria de ordem 

pública, podendo ser reconhecida a qualquer momento e de ofício. Nesse 

sentido o TJMT já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO. REJEITADA 

ATENDIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. DESNECESSIDADE DE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO 

PELO JULGADOR. CONEXÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRELIMINAR 

DE NULIDADE DA DECISÃO. REJEITADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. 

INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONEXÃO. EXISTÊNCIA. 

PROCESSOS QUE BUSCAM O RECEBIMENTO DE DIFERENÇA DA 

REMUNERAÇÃO DA MESMA CADERNETA DE POUPANÇA. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade é 

cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem 

material e outro de ordem formal, sendo eles: 1) a possibilidade de 

conhecimento de ofício pelo juiz da matéria arguida; e 2) é indispensável 

que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 

A conexão, que pode inclusive ser reconhecida de ofício, é matéria de 

ordem pública, motivo pelo qual inexiste julgamento “extra petita” na 

hipótese em que a parte alega litispendência e o magistrado “a quo” 
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reconhece a conexão. Existe conexão entre as ações, quando a parte 

busca o mesmo resultado em processos diversos.” (TJMT; APL 

53293/2017; Primavera do Leste; Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; Julg. 

05/12/2017; DJMT 11/12/2017; Pág. 50).

 Pois bem. Em primeiro lugar cumpre-me registrar que a presente ação tem 

como objeto a imputação de pagamento do Aditivo ao Contrato Particular 

de Compra e Venda de Soja com Pagamento Antecipado em Fertilizantes, 

Garantia de Alienação Fiduciária, Penhor Agrícola e Aval.

 Verifico ainda que a ação declaratória de pagamento e resolução de 

contratos c/c pedido de tutela de urgência em trâmite na 2ª Vara Cível de 

Lucas de Rio Verde – MT objetiva o reconhecimento da nulidade do 

contrato pela simulação e subsidiariamente a revisão contratual e o 

reconhecimento do pagamento do contrato em questão, levando em 

consideração a quantidade e valor do adubo recebido e da soja entregue.

 Acerca da litispendência, o § 3º do art. 337 do Código de Processo Civil 

dispõe que: “Há litispendência quando se repete ação que está em curso”.

Com efeito, ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a 

outra que já se encontra em curso, possuindo as mesmas partes, a 

mesma causa de pedir e os mesmos pedidos.

 No caso dos autos, não há que se falar em litispendência, tendo em vista 

que, embora as duas ações possuam as mesmas partes e estejam 

fundadas no mesmo contrato, não há identidade de pedido.

 Assim, não constato a ocorrência de litispendência.

Por outro lado, no que tange à conexão, o art. 55 do CPC dispõe que: 

“Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o 

pedido ou a causa de pedir”.

No caso dos autos, considerando que restou demonstrada a identidade 

das partes e da causa de pedir remota (mesmo contrato), se mostra 

imperioso o reconhecimento da conexão entre a presente ação e o 

processo nº 1003139-92.2018.8.11.0045, em trâmite na 2ª Vara Cível da 

Comarca de Lucas do Rio Verde - MT, a fim de que sejam decididos 

simultaneamente, para se evitar decisões conflitantes, devendo ser 

destacado que nenhuma das ações foram sentenciadas e se encontram 

na mesma fase processual, o que não acarretará prejuízo às partes.

 Ademais, em que pese a alegação da parte autora de que peticionou pela 

desistência da ação em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do 

Rio Verde – MT, entendo que não é suficiente para deixar de caracterizar 

a conexão, eis que ainda não foi extinta, bem como que a desistência da 

ação só produz efeitos após a homologação judicial, nos termos do 

parágrafo único do art. 200 do Código de Processo Civil. Abaixo o print 

screen da consulta processual no site do TJMT da ação em trâmite na 2ª 

Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde – MT:

 Ainda, a corroborar referido entendimento, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 

INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - EXISTÊNCIA DE CONEXÃO - COMUNHÃO ENTRE A CAUSA 

DE PEDIR REMOTA - REUNIÃO DOS PROCESSOS - POSSIBILIDADE - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - SUSPENSÃO DA AÇÃO - DE BUSCA E 

APREENSÃO DESCABIMENTO - MORA DO DEVEDOR - SÚMULA 380 DO 

STJ - RECURSO PROVIDO EM PARTE. Existe conexão entre ações de 

busca e apreensão e revisional de contrato cumulada com depósitos se 

ambas apresentarem como causa de pedir remota o mesmo contrato de 

financiamento celebrado entre as partes. O simples ajuizamento de uma 

ordinária de revisão não tem o condão de impedir o curso normal da ação 

de busca e apreensão, com a liminar correspondente, especialmente, 

quando não descaracterizada a mora do devedor na revisional. 

Inteligência da Súmula 380 do STJ. (N.U 0119190-23.2013.8.11.0000, , 

MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/03/2014, Publicado no DJE 03/04/2014)

Uma vez constatada a necessidade de reunir as ações, deve ser agora 

verificado qual dos juízes está prevento. Essa celeuma é dirimida pelo art. 

59 do Código de Processo Civil que dispõe que: “O registro ou a 

distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”.

Assim, verifico que o processo nº 1003139-92.2018.8.11.0045, em trâmite 

na 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde – MT, foi distribuído 

no dia 26/07/2018, enquanto a presente ação foi distribuída em 

13/11/2019, razão pela qual, o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde é o prevento.

 Ademais, registro que a conexão é causa que modifica a competência e 

não reconhecimento da incompetência do Juízo.

 Assim, no que tange à alegação de incompetência deste Juízo, em razão 

do imóvel estar registrado na Comarca de Brasnorte – MT, verifico que o 

caso dos autos não se trata de ação fundada em direito real sobre imóvel, 

mas sim de imputação de pagamento de contrato com garantia de 

alienação fiduciária, de modo que não se aplica o que dispõe o art. 47 do 

Código de Processo Civil.

 Por fim, ressalvo que a parte requerida poderá deduzir o pedido de 

revogação da liminar perante o Juízo prevento, em razão do caráter rebus 

sic standibus das tutelas de urgência.

Ante o exposto, reconheço a conexão da presente ação com a ação nº 

1003139-92.2018.8.11.0045, que tramita na 2ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde – MT, e determino a remessa deste feito a 2ª Vara 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT, juízo prevento, para que 

sejam os processos reunidos para julgamento conjunto.

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.: 196722 Nr: 12211-95.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMIGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB-MG 86.844, FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:OAB/MG 109.730, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:63.440-MG

 Autos nº: 196722.

 Vistos,

 Com fulcro nos poderes instrutórios que me são conferidos, entendo que 

devo converter o julgamento em diligência para o fim de solicitar maiores 

esclarecimentos à parte autora.

 Anoto que, a pretensão da parte autora com a presente demanda é a 

obrigação de fazer para que a parte requerida proceda com a sua 

matrícula no 6º semestre do curso de Ciências Contábeis, conforme 

exposto na inicial de fls. 04/13 e emenda a inicial de fls. 62/63.

 Todavia, analisando detidamente o conteúdo dos e-mails apresentados 

pela parte autora, às fls. 124/166, com o fim de comprovar a aprovação 

nos semestres já cursados (2º, 3º e 4º), conforme foi facultada em 

audiência de instrução e julgamento (fls. 119), bem como os documentos 

que instruíram a inicial, tudo indica que a parte autora cursou algumas 

disciplinas do 3º, 4º, 5º e 6º semestre, que constam como situação 

desistente no histórico escolar apresentado pela parte requerida às fls. 

61, conforme quadro abaixo:

Disciplina Semestre Situação (fls. 61) Documento

Matemática Aplicada 3º Semestre Desistente e-mail de fls. 127 e fls. 161

Contabilidade Intermediária 4º Semestre Desistente e-mail de fls. 132 e fls. 

165

Administração Financeira 5º Semestre Desistente e-mail de fls. 138/139 e 

prova às fls. 20/21

Contabilidade de Custos 5º Semestre Desistente e-mail de fls. 160 e prova 

às fls. 18/19

Desenvolvimento Econômico 5º Semestre Desistente e-mail de fls. 160 e 

prova às fls. 32/33

Estrutura e Análise 5º Semestre Desistente e-mail de fls. 155 e fls. 157

Contabilidade e Orçamento Público 6º Semestre Desistente Prova às fls. 

24/25

Contabilidade Tributária 6º Semestre Desistente Prova às fls. 30/31

Gerenciamento Estratégico de Custos 6º Semestre Desistente e-mail de 

fls. 159 e prova às fls. 28/29

Laboratório de Gestão Contábil 6º Semestre Desistente Prova às fls. 22/23

Legislação Social, Trabalhista e Previdenciária 6º Semestre Desistente 

Prova às fls. 26/27

 Ante o exposto, converto o julgamento em diligência para que a parte 

autora, no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça a sua pretensão com a 

presente demanda.

 Havendo manifestação, intime-se a parte requerida para se manifestar, 

também no prazo de 15 (quinze) dias, devendo, na mesma oportunidade 

se manifestar acerca dos e-mails apresentados às fls. 124/166.
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 Não havendo manifestação e certificado o decurso de prazo para tanto, 

voltem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de fevereiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 330450 Nr: 120-94.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL APARECIDO DA SILVA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 330450.

 Vistos,

 Alega a parte autora que incorporou ao quadro da Polícia Militar do Estado 

de Mato Grosso em 13 de abril de 1978 e que, quando adquiriu a condição 

legal para efetuar o saque total das cotas do PASEP, foi realizado o 

levantamento da quantia irrisória de R$ 986,69.

 Conta que além de o saldo constatado em 18 de agosto de 1988, corrigido 

segundo as sucessivas conversões da moeda nacional e acrescido de 

juros e correção monetária legal, superar em muito o valor levantado, 

consta nos extratos apresentados pela parte requerida que ocorreram 

vários débitos indevidos.

 Nessa esteira, analisando os autos, verifico que a parte autora não juntou 

o extrato bancário mencionado na inicial, o qual informa o saldo existente 

no dia 18 de agosto de 1988 na conta individual do PASEP.

 Outrossim, considerando que a pretensão da parte autora com a presente 

demanda é a condenação da parte requerida ao pagamento de 

indenização por danos materiais referentes aos valores desfalcados de 

sua conta PASEP, é necessário que a parte autora atribua à causa valor 

condizente com sua pretensão econômica, eis que não se tratam de 

cálculos complexos.

 Ante o exposto, intime-se a parte autora para emendar à inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias (artigo 321 do CPC), para que traga aos autos o 

extrato bancário mencionado na inicial, bem como atribuir à causa o valor 

condizente a sua pretensão econômica e comprove o pagamento das 

custas, eis que não houve pedido expresso de gratuidade da justiça.

 Registro que esta providência deve ser cumprida sob pena de 

indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único, do CPC) e 

cancelamento do registro e distribuição.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 05 de fevereiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327071 Nr: 24110-51.2019.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, COMERCIAL DO PRODUTOR 

LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCIO MARTINS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FELIPE LAMMEL - 

OAB:MT/7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, a guia paga pela exequente em fl. 12 

(79852.210.09.2019-0)Já foi utilizada no processo de código n.º 320038. 

Sendo assim, intimo a exequente para efetuar o pagamento de duas 

diligências ao oficial de justiça, no bairro Jardim Santa Amália, a serem 

depositadas 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", no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331630 Nr: 1119-47.2020.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES 

RURAIS DO POLO DE TANGARA DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRIL RAÇOES ANIMAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, procedo a intimação da parte autora, para no prazo de 05 

(cinco) dias, proceder ao preparo da Carta Precatória expedida à Comarca 

de Jauru-MT, juntado a guia aos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265023 Nr: 28430-18.2017.811.0055

 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: OLIVETE TEREZINHA LOCATELLI SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Certifico que intimo a parte requerida para se manifestar sobre petição de 

fl. 168, no prazo de 05 (cinco) dias.

Analista Judiciário

Breno de Faria Ferreira

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121388 Nr: 557-87.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS CRESTANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMADO PAULO DAL CASTEL, MERI REGINA 

GORETTI DAL CASTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 Certifico que, na data de 6/2/2020, intimei a oficial de justiça Lúbia Nunes 

da Costa acerca da decisão de fls. 301/302.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 315541 Nr: 15185-66.2019.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE MATEUS ANIBALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT-13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição da certidão de distribuição solicitada, 

que se encontra na contra-capa dos autos, intimo a requerente para 

retirá-la, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326228 Nr: 23388-17.2019.811.0055

 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: GILMAR MENDES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA MICHIKO 
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TEISCHMANN - OAB:MT/16962

 Certifico que, a contestação de fls. 89/115 é tempestiva. Dessa forma, 

nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, 

querendo, impugnar referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006659-93.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Mario Mendes Ferreira (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA CERTIDÃO Certifico que o presente feito foi 

distribuído perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

sob o número 1001679-40.2020.811.0000 para o Gabinete da Desa. Serly 

Marcondes Alves. Tangará da Serra-MT, 7 de fevereiro de 2020. 

ROSILAINE ALVES DA SILVA Analista Judiciário(a) SEDE DO 4ª VARA 

CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 301465 Nr: 2670-96.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA PELEGRINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7.074 OAB/MT

 Certifico que nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

41/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

executada para, no prazo de 05 (cinco) dias juntar aos autos o 

instrumento de procuração outorgado pela executada.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193481 Nr: 9692-50.2015.811.0055

 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: MPE, MDTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR 

- OAB:15302, GUNDHER GOMES DUARTE - OAB:OAB/MT 24.171, SONY 

TABORELI - OAB:22.975/MT

 Certifico que o Recurso de Apelação do Ministério Público de fls. 376/382 

é tempestivo, diante disto INTIMO a Recorrida para, querendo, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso no prazo legal.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 172608 Nr: 14274-30.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DARCI CRESTANI, FELIPE BEDIN BIASOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, MARCELO SALVI - OAB:40989, RODRIGO 

MISCHIATTI - OAB:7568-B/MT

 ...incidentes nem apropriação do executado de descontos 

indevidos.Assim, homologo o laudo pericial de fls. 1325 e seguintes que 

apurou um indébito de R$ 585,649,98 atualizado em 30/1/2015, aos quais 

devem ser acrescidos honorários sucumbenciais atinentes a fase de 

conhecimento, que deve ser calculado com base no indébito ora liquidado 

e deve ser acrescido das custas, que não foram objeto de 

impugnação.Para a fase de cumprimento de sentença, ambas as partes 

fazem jus a honorários, devendo estes serem fixados em 10% sobre o 

montante executado, com base na liquidação ora concretizada, em favor 

do patrono dos exequentes, a ser suportado pela instituição financeira, e 

de 10% do excesso de execução ora apurado, consistente na diferença 

entre o valor originalmente exigido pelo exequente e o total ora 

reconhecido como devido.Por fim, a multa de 10% consignada às fls. 544 

deve ser calculada apenas com base no saldo devedor do executado 

após o pagamento dos valores incontroversos realizados ao 

contador.Preclusa a presente decisão, ao contador, para apuração do 

débito remanescente, oportunizando a instituição financeira o recolhimento 

dos valores no prazo de 15 dias. Por fim, com fulcro no principio da 

cooperação, na hipótese do executado promover o recolhimento do saldo 

remanescente, oportunize-se a manifestação das partes quanto ao 

interesse na utilização de tais valores para pagamento dos honorários 

fixados em favor do patrono do executado em razão do excesso de 

execução ora apurado e liquidado. Não sendo depositado pelo executado 

o saldo apurado, intime-se o exequente para que indique bens 

penhoráveis ou diligências para a satisfação de seu crédito.Intimem-se 

Cumpra-se.Tangará da Serra, 6 de fevereiro de 2020Marcos Terencio 

Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252085 Nr: 18451-32.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA PFITSCHER, MOACIR MIGUEL PFITSCHER, JADIR 

AGNALDO PFITSCHER, ELIZETE ROSANGELA PFITSCHER STEFFEN, 

MARTA CLECI CHRISTOFOLI, CLENICE ANA PFITSCHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Intimação do requerido para manifestar sobre a impugnação apresentada, 

as folhas 368/369, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254792 Nr: 20502-16.2017.811.0055

 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: LUCIA BARBOZA LUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ RAMOS BROIETTI, REGINA MARIA FAIS 

BROIETTI, REINALDO FAIS, CREUNICE DE LOURDES FAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Rute Rieth - 

OAB:10301/MT, PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT, 

VANUSA SANTANA - OAB:23334/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA PETIÇÃO DA PARTE AUTORA ACOSTA DA AS FLS. 207 E 

FLS. 212, NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275370 Nr: 5286-78.2018.811.0055
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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: RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTRA DO BRASIL CNH INDUSTRIAL LATIN 

AMERICA LTDA, BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A, DEFANT & 

DEFANT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Pinheiro de lima - 

OAB:, EDUARDO ARRUDA ALVIM - OAB:OAB/SP 118.685, JAMES 

LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, José Manoel 

de Arruda Alvim Neto - OAB:12.363 - SP, LUCIANA GOULART 

PENTEADO - OAB:OAB/SP 167.884, MARIA LINA PEREIRA LOPES 

GRECCO - OAB:9 304/MT, RENNAN FARIA KRUGER THAMAY - 

OAB:349564/SP, Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT, VICTOR 

HANNA - OAB:344136/SP

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES , para manifestarem quanto 

a resposta do oficio expedido para o BNDES acostado as folhas 

2026/2029, no prazo legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284582 Nr: 12745-34.2018.811.0055

 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: CLAUDINEI FIALHO GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELLE FREITAS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE FELIZ DA SILVA - 

OAB:24.782/MT, PATRICIA RIBEIRO DE SOUZA - OAB:24.783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KATIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:13451/MT, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B

 intimação dos advogados das partes para manifestarem acerca do laudo 

complementar acostado as fls. 387.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291809 Nr: 18462-27.2018.811.0055

 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 REIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRANÇA RAMOS - 

OAB:7821/MT, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Nos termos do art. 5º, §3º do Provimento nº 31/2016-CGJ fica 

devidamente INTIMADA a parte Requerida para que efetue, no prazo de 05 

dias, o pagamento das taxas e custas processuais da seguintes forma:

1) Valor de R$ 367,99 referente a custas processuais;

2) Valor de R$ 148,98 referente a taxa judiciária;

3) Valor de R$ 110,19 referente a contadoria.

Os valores indicados nos itens 1 e 2 deverão ser pagos mediante 

expedição de guia, a ser realizada da forma que segue:

Acessar o site www.tjmt.jus.br, link “Emissão de Guias Online”, em 

seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em branco a palavra 

“custas”, escolher a opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES”, após inserir o número único do processo, clicar em 

“próximo”. Após, preencher o campo com o CPF/CNPJ, em seguida incluir 

os valores acima indicados no item 1 para custas e do item 2 para taxa, 

após clicar em GERAR GUIA.

O item 3 se refere a contadoria e o valor deverá ser depositado no Banco 

do Brasil, ag. 1321-8, conta corrente 104126-6, em nome de Josué 

Matheus de Mattos, CPF 238.698.799-04.

APÓS O PAGAMENTO INTEGRAL DE TODOS OS VALORES, 

PROTOCOLAR UMA CÓPIA NO PROTOCOLO GERAL DO FÓRUM 

DIRECIONADA A CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO.

Fica a advertência que o não pagamento nos moldes acima indicados 

ensejará a expedição de CERTIDÃO DE DÉBITO PARA IMEDIATO 

PROTESTO.

 Eu Giovanna Fidelis digitei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 314960 Nr: 14671-16.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO SOUZA VIEIRA CUSTODIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC - UNIVERSIDADE CUIABA AFITS - 

FACULDADES INTEGRADA DE TANGARA DA SERRA - CAMPUS UNIDADE 

- TANGARA DA SERRA - VILA ALTA, UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA MICHIKO 

TEISCHMANN - OAB:MT/16962, PEDRO MARCELO DE SIMONE - 

OAB:MT/3937, RHAÍÇA DORILÊO PEREIRA LEITE - OAB:MT/18.985, RUY 

FERREIRA JUNIOR - OAB:MT11.278-b

 ntime-se ainda a requerida para comprovar o cumprimento da liminar 

concedida bem como para juntada de histórico escolar e extrato financeiro 

atualizado do autor, no prazo de 15 dias.Outrossim, com fulcro no princípio 

da cooperação, oportunize-se ainda, as partes, a especificação de 

provas que pretendem produzir e indicação dos pontos controvertidos da 

demanda a serem fixados pelo Juízo, bem como o interesse em nova 

tentativa de conciliação perante o Juízo em audiência preliminar.

Com a resposta, voltem-me para saneamento ou eventual julgamento 

antecipado da lide.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 307374 Nr: 8650-24.2019.811.0055

 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: NICE ALVES BONFIM CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELIA DE SOUZA ERMITA - 

OAB:11.871, VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3.554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO THOMAZ P. GONDIM - 

OAB:OAB/RJ 62.192

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120922 Nr: 121-31.2010.811.0055

 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 FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO APARECIDO PEREIRA BO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A/MT, KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:MT-10.661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar ao setor de IMPRENSA no sentido de 

intimar o Advogado da parte autora para requerer o que de direito, em 

face o desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134745 Nr: 4860-13.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. R. PEÇAS AGRICOLAS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, Gilson Teixeira Campos - OAB:7591-B/MT, 
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THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para conceder o prazo de 30(trinta) dias, para a que a 

parte autora manifeste nos autos juntando os documentos solicitados, 

tudo de conformidade com o teor da petição da autora acostada as 

fls.178.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173844 Nr: 15610-69.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período 

em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1478 Nr: 187-36.1995.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALGODOEIRA ITAMARATI AGRO INDUSTRIAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO FRANCISCO DE MENDONÇA BOFF, 

MARIA ANGÉLICA DA SILVA BOFF, CARLOS LEITE ARAGONES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

Tiago Shioji Tiuman - OAB:21461/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 intimação do advogado da parte autora para manifestar acerca da 

certidão acostada as fls. 358, bem como informar nos autos de carta 

precatoria da comarca de Rosario Oeste que o requerido Carlos Leite 

Aragones foi devidamente citado conforme fls. 358.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 324530 Nr: 22217-25.2019.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA ALONSO PEREIRA, MARCIO PIRES DE 

MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN MICHEL SANCHES 

PICCOLI - OAB:OAB/MT: 15.877, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 Código nº 324530

A denúncia preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo 

Penal, uma vez que apresenta a exposição do fato criminoso com todas 

as suas circunstâncias, traz as qualificações dos acusados, a 

classificação do crime e o rol de testemunhas.

Não se verifica, por outro lado, quaisquer das hipóteses de rejeição 

prescritas no artigo 395 do referido diploma legal. Prima facie, os fatos 

narrados na peça acusatória constituem crime, ou seja, encontram 

tipicidade aparente, ao menos em tese, no artigo 33, caput, da Lei nº 

11.343/2006.

Diante do exposto, não se verificando quaisquer das hipóteses previstas 

no artigo 395 do Código de Processo Penal, uma vez que estão presentes 

as condições da ação, bem como há justa causa para a ação penal, 

recebo a denúncia em todos os seus termos e designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 13 de fevereiro de 2020, às 14h30min.

 Citem-se os acusados e intimem-se seus Defensores, o ilustre 

representante do Ministério Público e as testemunhas arroladas pela 

acusação e defesas.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 30 de janeiro de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 266444 Nr: 29430-53.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON DE ASSIS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Ante o exposto, havendo prova da materialidade do fato e indícios 

suficientes de autoria, com base no art. 413 do Código de Processo Penal, 

PRONUNCIO o réu JOELSON DE ASSIS MARTINS, já qualificado nos autos, 

sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, 

pelo crime enunciado no artigo 121, §2°, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, 

ambos do Código Penal e artigo 28 da Lei 11.343/06.Havendo preclusão 

“pro judicatio” seja dada vista ao nobre representante do Ministério Público 

e em seguida à ilustre Defesa, para os fins do art. 422 do Diploma 

Processual Penal.Quanto ao pedido de emendatio libelli formulado às fls. 

228/242, no sentido de que o Ministério Público adeque a acusação vertida 

na denúncia a fim de que o delito imputado ao réu seja na modalidade 

tentada, não se verifica a sua necessidade, eis que, a toda evidência, 

constata-se que se trata apenas de erro material constante da inicial 

acusatória. Deveras, os memoriais escritos apresentados pelo parquet às 

fls. 214/220 se ocuparam de corrigir o equívoco, sendo despiciente 

qualquer manifestação deste Juízo a esse respeito.Por fim, o pedido de 

complementação do laudo formulado pela Defesa já foi devidamente 

analisado e indeferido às fls. 227, sendo igualmente desnecessária 

qualquer manifestação deste Juízo sobre o tema.Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Intime-se o representante do Ministério Público, a Defesa e o 

acusado.Tangará da Serra, MT, 5 de fevereiro de 2020Edna Ederli 

CoutinhoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 211394 Nr: 3150-79.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lorraine Pamela Pedrosa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Intimação do patrono da ré para apresentação de contrarrazões 

recursais.

Ingrid Balconi

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219872 Nr: 9887-98.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEDER JOSÉ MILTON DOS SANTOS 
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LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS GHISI - OAB: 

20.697/MT

 Diante da decisão de fls. 55, intimo o advogado do réu, para 

apresentação de memoriais escritos, pelo prazo de cinco (05) dias .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 255416 Nr: 20974-17.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDILENE JULIÃO DE 

SOUZA - OAB:4.306/MT, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT, 

WAGNER SANTOS COSTA - OAB:57508

 Autos nº: 20974-17.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 255416.

Vistos etc.

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público Estadual em face 

do réu Kleber Gonçalves Madureira, já qualificado nos autos, imputando-o 

a prática do crime insculpido no artigo 217-A, § 1º, do Código Penal.

Após este Juízo designar oralidade instrutória, no dia 27 de janeiro de 

2020, o réu, por meio de sua defesa técnica, postulou pela redesignação 

da solenidade, argumentando que a audiência relativa à missiva expedida 

às fls. 340, com o fito de proceder à oitiva da testemunha Andréia Cristina 

de Oliveira, foi designada para após a oralidade marcada por este Juízo 

(fls. 402/402 verso).

Vieram-me os autos conclusos para deliberação.

DECIDO.

Conforme exposto alhures, trata-se de demanda penal promovida pelo 

Parquet, imputando em face do réu Kleber Gonçalves Madureira a prática 

do delito consignado no artigo 217-A, § 1º, do Código Penal.

Não obstante a defesa técnica tenha postulado pela redesignação da 

oralidade instrutória designada por este Juízo às fls. 398/398 verso, 

argumentando que a audiência para inquirição de testemunha arrolada 

pelo MPE no Juízo deprecante foi designada para após a solenidade 

anteriormente apontada, entendo que o referido argumento, nem de longe, 

detém guarida legal.

 Pois bem.

O artigo 400 do CPP, conforme bem apontado pela defesa técnica em seu 

pleito, regula a ordem dos atos a serem praticados durante a audiência de 

instrução e julgamento, com o fito de resguardar, de forma efetiva, os 

direitos e garantias da pessoa que se encontra individualizada no polo 

passivo da demanda.

Entretanto, constato que no artigo 222, § 1º, o legislador 

infraconstitucional consignou uma exceção, qual seja, “A expedição da 

precatória não suspenderá a instrução criminal”. Nesta toada, muito 

embora o fato de a solenidade para inquirição da testemunha arrolada pela 

MPE ter sido designada para após a audiência marcada por este Juízo, por 

si só, não constitui fundamento robusto e idôneo capaz de compelir este 

Juízo a redesignar a referida audiência.

Na mesma toada, vale ressaltar o que preceitua o artigo 1.364 da CNGC 

que, por sua vez, reitera o dispositivo supracitado, aduzindo: “O processo 

prosseguirá independentemente da oportuna devolução da carta 

precatória”.

Outrossim, acerca da matéria (que, por sinal, se encontra pacífica nos 

Tribunais Pátrios), o Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante, já 

decidiu:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 

NULIDADES. INTERROGATÓRIO. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS POR 

PRECATÓRIA. INVERSÃO DA ORDEM. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. 

AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO DE 

ADVOGADO CONSTITUÍDO. ADIAMENTO DO ATO. DESNECESSIDADE. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA 

ACERCA DE DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DO FEITO. PREJUÍZO NÃO 

DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DA REGRA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 

RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura ilegal constrangimento a 

realização de interrogatório do acusado antes da restituição de 

deprecatas expedidas para a inquirição de testemunhas, porquanto, não 

obstante o artigo 400 do Código de Processo Penal estabeleça o 

interrogatório como último ato da instrução criminal, o próprio dispositivo 

excepciona a regra geral, admitindo a inversão do rito quando a prova 

testemunhal há de ser colhida por meio de carta precatória, nos termos do 

artigo 222 do aludido Codex. 2. A impossibilidade de comparecimento de 

advogado à audiência instrutória aprazada, ainda que justificada, não 

implica, de per si, na postergação do ato. Sobrevindo a impossibilidade de 

participação de qualquer dos advogados constituídos à audiência 

instrutória designada, sua ausência pode ser suprida pelos demais 

profissionais habilitados nos autos, ou ainda por defensor ad hoc, 

conforme estatui o artigo 265, § 2º, do Código de Processo Penal. 3. 

Segundo a legislação em vigor, é imprescindível, quando se trata de 

nulidade de ato processual, a demonstração do prejuízo sofrido, em 

consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 

563 do Código de Processo Penal.4. In casu, o reconhecimento da 

nulidade processual, consistente na ausência de intimação da defesa 

acerca de decisão proferida no curso do processo - que indeferiu pedido 

de reconhecimento da extinção da punibilidade ou sobrestamento do feito 

em virtude da garantia, no juízo cível, do crédito tributário - esbarra na 

ausência de demonstração de efetivo prejuízo à defesa. 5. Recurso a que 

se nega provimento. (STJ, RHC 58.485/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA 

DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 

25/11/2015)” negritou-se e grifou-se

Não bastasse isso, a pauta de audiência desta Magistrada se encontra 

abarrotada para os meses subsequentes, sendo que, os horários vagos 

se encontram reservados para a designação de oralidades instrutórias de 

demandas de réus presos que, pelas circunstâncias, tratam-se de feitos 

urgentes.

Ex positis, com supedâneo nos argumentos supracitados:

1) INDEFIRO o pleito formulado pela defesa técnica às fls. 402/402 verso, 

com supedâneo no artigo 222, § 1º, do CPP e diversos precedentes 

emanados pelos Tribunais pátrios.

2) No mais, AGUARDE-SE a realização da oralidade instrutória 

anteriormente designada.

3) CIENTIFIQUE-SE a Defesa técnica acerca do presente decisum.

CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 06 de fevereiro de 2020.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 262344 Nr: 26476-34.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAIR LEME DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO GOMES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 21073, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Diante da decisão de fls. 81, intimo o advogado do réu, para 

apresentação de memoriais escritos, pelo prazo de cinco (05) dias .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 283951 Nr: 12253-42.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A 

DENÚNCIA de fls. 05/06 verso, e o faço para CONDENAR como por 

condenado tenho o réu Luiz Carlos Ortis Antunes, DO CÚMULO MATERIAL 

Em razão do CONCURSO MATERIAL entre os crimes de lesões corporais e 

ameaça, ENCONTRO UMA PENA TOTAL DEFINITIVA, PARA AMBOS OS 

CRIMES, DE QUATRO (04) MESES E VINTE E CINCO (25) DIAS DE 

DETENÇÃO. Considerando o reconhecimento da reincidência, a pena 

deverá ser cumprida no REGIME INICIAL SEMIABERTO, consoante à alínea 

“c”, do § 2º, do art. 33 do CP. O réu poderá recorrer em liberdade, eis que 

ausentes os requisitos para decretação da sua prisão preventiva. 

CUSTAS pelo acusado. Após o trânsito em julgado, DETERMINO a 

SUSPENSÃO dos direitos políticos do condenado, enquanto durarem os 

efeitos da condenação (artigo 15, III, CF). OFICIE-SE ao Tribunal Regional 

Eleitoral, comunicando sobre a suspensão ventilada. Também após o 
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trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor desta 

Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao INFOSEG bem 

como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação. Decorrido o 

prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, LANCE-SE o 

nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição 

Federal). Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, 

EXPEÇA-SE guia de execução DEFINITIVA. COMUNIQUE-SE o Juízo da 

Primeira Vara Criminal desta Comarca acerca do teor da presente 

sentença condenatória, notadamente no executivo de pena tombado sob o 

Código Apolo nº 176430. Após o cumprimento de todas as determinações 

constantes da presente sentença, mormente a expedição guia de 

execução definitiva, ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e 

cautelas de praxe. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 320686 Nr: 19324-61.2019.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CORRÊA BRAGA 

FILHO - OAB:16.482

 DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA: “Vistos etc. 1) HOMOLOGO, para 

que surtam os jurídicos e legais efeitos, a desistência de oitiva das 

testemunhas de defesa Tcharlis de Tal, Hiago Leonan Cerqueira 

Magalhães, Dienne Kelly Cerqueira Mgalhães e Yuri Arruda, externada 

pelo advogado do réu nesta oportunidade. 2) Igualmente HOMOLOGO, 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos, da desistência de oitiva da 

testemunha IPC José Augusto Thomaz Dantas, externada pelo Ministério 

Público nesta oralidade. 3) DECLARO ENCERRADA a instrução 

processual. Considerando que o Ministério Público já apresentou as 

alegações finais orais nesta audiência, ABRA-SE VISTA dos autos à 

Defesa do réu, para apresentação de memoriais escritos, pelo prazo de 

cinco (05) dias. 4) Após cumprido o item anterior, façam os autos 

CONCLUSOS para prolação de sentença. CUMPRA-SE”.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-86.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONICE RIBEIRO DE SOUSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (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: 1001179-37.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LINCON SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA CYPRESTE FERRARI OAB - ES25230 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA (REQUERIDO)

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 16/03/2020, às 14h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010200-83.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AQUILA BORGES DE LIMA OAB - GO53780-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000980-15.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ante o teor da certidão do ID 28471094, intime-se o executado 

para manifestar, no prazo de 5 dias, consignando que a ausência de 

manifestação importará em concordância com o pedido de levantamento 

formulado pelo banco reclamado. Nesta hipótese, desde já defiro o pedido 

de levantamento, expedindo-se alvará na forma solicitada. Outrossim, 

determino o levantamento do valor depositado em favor do exequente, 

devendo a Sra. Gestora verificar se o postulante detém poderes na 

procuração para o levantamento. Em seguida, tornem os autos conclusos 

para sentença de extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 05 de fevereiro de 2020 ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000980-15.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ante o teor da certidão do ID 28471094, intime-se o executado 

para manifestar, no prazo de 5 dias, consignando que a ausência de 

manifestação importará em concordância com o pedido de levantamento 

formulado pelo banco reclamado. Nesta hipótese, desde já defiro o pedido 

de levantamento, expedindo-se alvará na forma solicitada. Outrossim, 

determino o levantamento do valor depositado em favor do exequente, 

devendo a Sra. Gestora verificar se o postulante detém poderes na 

procuração para o levantamento. Em seguida, tornem os autos conclusos 

para sentença de extinção (art. 924, II, do CPC). 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: 1001466-34.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SARA KAROLINE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DE SOUZA OAB - MT22523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))
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Intimo a parte Reclamante para manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-14.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUNICE NERI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que decorreu o prazo de 15 dias na Secretaria sem que a Parte 

Executada comprovasse nos autos a satisfação voluntária do débito. 

INTIMO a Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001172-16.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA DA SILVA SIMIONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que decorreu o prazo de 15 dias na Secretaria sem que a Parte 

Executada comprovasse nos autos a satisfação voluntária do débito. 

INTIMO a Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001689-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - 345.856.801-87 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA TATIANE BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA OAB - MT15353-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que decorreu o prazo de 15 dias na Secretaria sem que a Parte 

Executada comprovasse nos autos a satisfação voluntária do débito. 

INTIMO a Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000644-45.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS JANUARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que decorreu o prazo de 15 dias na Secretaria sem que a Parte 

Executada comprovasse nos autos a satisfação voluntária do débito. 

INTIMO a Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001938-35.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CEZARIO DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que decorreu o prazo de 15 dias na Secretaria sem que a Parte 

Executada comprovasse nos autos a satisfação voluntária do débito. 

INTIMO a Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000940-33.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO OAB - MT0006160A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON DUARTE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LUCILO DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

 

Certifico que decorreu o prazo sem que a Parte Executada comprovasse 

nos autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000657-44.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que decorreu o prazo de 15 dias na Secretaria sem que a Parte 

Executada comprovasse nos autos a satisfação voluntária do débito. 

INTIMO a Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001549-50.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA DE JESUS MALINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que decorreu o prazo de 15 dias na Secretaria sem que a Parte 

Executada comprovasse nos autos a satisfação voluntária do débito. 

INTIMO a Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000599-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANA SOARES DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que decorreu o prazo de 15 dias na Secretaria sem que a Parte 

Executada comprovasse nos autos a satisfação voluntária do débito. 

INTIMO a Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 
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legal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001418-75.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANACLESIO PEREIRA VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT14100-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que decorreu o prazo de 15 dias na Secretaria sem que a Parte 

Executada comprovasse nos autos a satisfação voluntária do débito. 

INTIMO a Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001161-50.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIVANIA RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que decorreu o prazo de 15 dias na Secretaria sem que a Parte 

Executada comprovasse nos autos a satisfação voluntária do débito. 

INTIMO a Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001604-98.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETE PEREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que decorreu o prazo de 15 dias na Secretaria sem que a Parte 

Executada comprovasse nos autos a satisfação voluntária do débito. 

INTIMO a Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000708-55.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUSA ANTONIA RIBEIRO AZAMBUJA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT14100-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que decorreu o prazo de 15 dias na Secretaria sem que a Parte 

Executada comprovasse nos autos a satisfação voluntária do débito. 

INTIMO a Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001820-59.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que decorreu o prazo de 15 dias na Secretaria sem que a Parte 

Executada comprovasse nos autos a satisfação voluntária do débito. 

INTIMO a Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001684-62.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO DIAS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA OAB - MT15353-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que decorreu o prazo de 15 dias na Secretaria sem que a Parte 

Executada comprovasse nos autos a satisfação voluntária do débito. 

INTIMO a Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-87.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CELICE ALEXANDRE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNA KATIA SILVA SANCHES OAB - MT10638/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000281-87.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:CELICE 

ALEXANDRE SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAGNA KATIA 

SILVA SANCHES POLO PASSIVO: UNEMAT 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: 30/07/2020 Hora: 08:15 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 7 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: 1000282-72.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETE NUNES 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. 1000282-72.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:LUCINETE NUNES 

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: THIAGO Data: 30/07/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 7 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: 1001416-08.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO(A))

VANIA MARTINS OAB - MT23988/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERREIRA LIMA (REQUERIDO)
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Intimo a parte Reclamante para manifestar nos autos requerndo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001508-49.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VITOR DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo extrajudicial (cf. ID nº 27883171). Sendo o direito 

transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato 

judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que 

passa a fazer parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos 

jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 10 de Janeiro de 2020. LIVRADA A. GAETE Matricula nº 40.669 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 10 de Janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-42.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA VIVIANE MARIANO (REQUERENTE)

JACKSON FLORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS COELHO DA SILVA OAB - MT5706-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000284-42.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:PRISCILA 

VIVIANE MARIANO e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JONAS 

COELHO DA SILVA POLO PASSIVO: HOTEL URBANO VIAGENS E 

TURISMO S. A. e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: THIAGO Data: 30/07/2020 Hora: 08:15 , no endereço: 

AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, 

TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 7 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: 1001917-25.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON GOMES DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

FABIANA GRAMULHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONI CEZAR CLARO OAB - MT0020186A (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação apresentada pela Parte 

Reclamada. INTIMO a Parte Reclamante para, querendo, se manifestar no 

prazo legal. Nos termos do Art. 21, § 1º da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 

12 abril de 2018, INTIMO o Advogado FABIANO ALVES ZANARDO, 

OAB/MT nº 12.770 para regularizar a sua habilitação nos autos, no prazo 

legal, sob pena de não conhecimento dos atos praticados.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 297721 Nr: 23016-05.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DOMINGOS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 Certifico a tempestividade dos Memoriais apresentados pelo "Parquet". 

INTIMO o Autor do Fato por meio de seus Procuradores para, querendo, se 

manifestar no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001332-70.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MOREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, com fundamento no art. 

98 e ss. do CPC, isentando a parte do pagamento das custas, nos termos 

do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Conforme o entendimento sufragado 

no Enunciado nº 166 do FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve 

ser feito no primeiro grau de jurisdição. Certificada a tempestividade e 

presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso interposto no 

efeito devolutivo nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas 

as contrarrazões pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, 

promovidas as anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma 

Recursal para apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 

06 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-40.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, com fundamento no art. 

98 e ss. do CPC, isentando a parte do pagamento das custas, nos termos 

do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Conforme o entendimento sufragado 

no Enunciado nº 166 do FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve 

ser feito no primeiro grau de jurisdição. Certificada a tempestividade e 

presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) 

interposto(s) no efeito devolutivo nos termos do art. 43, da Lei nº 

9.099/95. Apresentadas as contrarrazões pela parte contrária, ou 

decorrido o prazo respectivo, promovidas as anotações devidas, 

remetam-se os autos à E. Turma Recursal para apreciação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 06 de fevereiro de 2020 ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000942-71.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JANIVALDO NUNES LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 30 de 

janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002331-57.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON RODOLFO POLONI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA MOSQUIM POLONI OAB - SP293178 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS ANDRE DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que se esgotaram todos os meios para garantir a 

execução, 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 

de 2015, prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro ou ativos 

financeiros. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o 

executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015 e designe-se 

data para audiência de conciliação (art. 53 e §§, da Lei nº 9.099/95). 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 28 de janeiro de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000094-16.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI FRANCO LENCINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR ALVES DOS SANTOS JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que foram esgotados todos os meios para 

satisfação do crédito exequendo, defiro o requerimento formulado pelo 

exequente, determinando a inclusão de restrição de veículos em nome 

do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e 

seguintes da CNGC/MT. 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. Assim, intime-se a parte exequente para manifestação, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 28 de 

janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000417-21.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA BITTENCOURT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA OAB - MT12075/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D L DA SILVA MOVEIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro o requerimento formulado pelo exequente, 

determinando a inclusão de restrição de veículos em nome do(s) 

executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e 

seguintes da CNGC/MT. Considerando que a diligência pelo RENAJUD 

também foi infrutífera, passo à análise do requerimento para pesquisa de 

bens pelo sistema INFOJUD. Conforme dispõe o item 2.16.1 da CNGC, 

somente se justifica a requisição de informações à Receita Federal do 

Brasil quando o credor demonstrar e justificar ter esgotado todos os meios 

possíveis para obtê-las, ou quando determinada ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição. No caso dos 

autos, verifico que o credor justificou adequadamente a impossibilidade de 

obter tais informações por outros meios, tanto que foram efetivadas 

diversas diligências no sentido de localizar bens/endereços, as quais 

restaram infrutíferas. Nesse passo, tendo o requerente cumprido a 

exigência descrita no comando regulamentar acima descrito, DEFIRO o 

pedido. A requisição será feita por meio da ferramenta INFOJUD, conforme 

o item 2.16.1.1 da CNGC, devendo a Secretaria se atentar para o 

cumprimento dos itens 2.16.4 e ss. da CNGC. Considerando que essa 

diligência também foi inexitosa, DEFIRO O art. 649, do CPC, elenca as 

hipóteses de impenhorabilidade de certos bens, por entender nestes 

casos que a dignidade da pessoa humana prevalece ao direito de crédito 

do credor. Mais especificadamente o art. 833, V, do CPC, dispõe que são 

impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os 

instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de 

qualquer profissão do executado”, que não se aplica às pessoa jurídicas 

que têm como regra geral a penhorabilidade de seus bens. A 

impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC, visa resguardar o 

conjunto de bens necessários ao funcionamento da atividade empresarial 

e não o estoque de mercadorias postas a venda. A jurisprudência é 

iterativa nesse sentido: EXECUÇÃO FISCAL. MICROEMPRESA. PENHORA. 
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ESTOQUE DE PEÇAS DE VESTUÁRIO. INC. V DO ART. 649 DO CPC. 

INAPLICABILIDADE. 1. O inc. V do art. 649 do CPC considera 

impenhoráveis "os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os 

instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de 

qualquer profissão". 2. A regra geral é a penhorabilidade dos bens das 

pessoas jurídicas. Com relação à microempresa ou empresa de pequeno 

porte, a jurisprudência admite a aplicação excepcional do art. 649 do CPC. 

3. Nessa hipótese, a impenhorabilidade visa resguardar o conjunto de 

bens necessários à manutenção das atividades da sociedade, 

denominado de ativo imobilizado.2. Estoques de peças de vestuário são 

ativos tangíveis mantidos para venda no curso dos negócios da 

sociedade. Não são impenhoráveis. (TRF-4 - AC: 7162 SC 

2007.72.00.007162-7, Relator: MARCELO DE NARDI, Data de Julgamento: 

24/09/2008, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 30/09/2008) 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA PARCIAL DE 

ESTOQUE DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE. ADMISSIBILIDADE. 

SUBSISTÊNCIA DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. AUSÊNCIA DE 

COMPROMETIMENTO DAS ATIVIDADES DA PESSOA JURÍDICA. 

SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. BEM DE DIFÍCIL LIQUIDEZ. I. SALVO 

QUANDO REALIZADA DE FORMA A IMPEDIR O DESENVOLVIMENTO DA 

ATIVIDADE EMPRESARIAL, A PENHORA DE ESTOQUE DE MERCADORIAS 

NÃO ATENTA CONTRA A SISTEMÁTICA PROCESSUAL VIGENTE E NÃO 

ENCONTRA VETO EXPRESSO EM NENHUMA DAS HIPÓTESES 

CONTEMPLADAS NO ARTIGO 649 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. II. EM 

SE TRATANDO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE, A CONSTRIÇÃO NÃO 

PODE ATINGIR A INTEGRALIDADE DO SEU ESTOQUE, SOB PENA DE 

COLOCAR EM RISCO A SUA PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA EMPRESARIAL. III. A 

PENHORA DEVE SER REDUZIDA PARA PATAMAR QUE, A UM SÓ TEMPO, 

PRESTIGIE A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO EXEQÜENTE E NÃO 

COMPROMETA SIGNIFICATIVAMENTE A ATIVIDADE EMPRESARIAL DO 

DEVEDOR. IV. NÃO SE ADMITE A SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR BEM 

DE EXISTÊNCIA CONTROVERTIDA E DE DIFÍCIL LIQUIDEZ. V. RECURSO 

CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-DF - AGI: 20140020017307 DF 

0001740-36.2014.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data 

de Julgamento: 30/04/2014, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 26/05/2014 . Pág.: 113) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. 

PENHORA SOBRE O ESTOQUE DE MERCADORIAS. POSSIBILIDADE. De 

acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a 

penhora de mercadorias do estoque da empresa, que não se confunde 

com a penhora sobre estabelecimento comercial. Demonstrado que a parte 

exequente esgotou as diligências no sentido de busca de bens disponíveis 

para constrição. Em decisão monocrática, dou provimento ao agravo de 

instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70058062084, Vigésima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, 

Julgado em 20/12/2013) Com tais considerações, DEFIRO o requerimento 

do ID 9518066 determinando a expedição de mandado de penhora e 

avaliação de tantos bens quanto bastem para satisfação do crédito. 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. Caso a diligência tenha sido inexitosa, intime-se o exequente 

para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 29 de janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011154-03.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AULERINDO FRANCISCO DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO AILTON DA SILVA OAB - MT17070/B-B (ADVOGADO(A))

EDILENE MARIA TORQUATO VILLAR OAB - MT7204/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 30 de 

janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001739-13.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA MARQUES FERREIRA (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, 

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 e designe-se data para audiência de conciliação (art. 53 e 

§§, da Lei nº 9.099/95). 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 inexistência de veículos em nome da parte executada. Assim, 

intime-se a exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 31 de 

janeiro de 2020 . ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001863-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA FERNANDA CERQUEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA OAB - MT15353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 
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em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 3 de 

fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002047-49.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES OAB - MT0016155A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. SANTOS OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 3 de 

fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-38.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEOAR ALVES MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT12296-A (ADVOGADO(A))

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT10907-O 

(ADVOGADO(A))

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 3 de 

fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010094-97.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DA SILVA DANTAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELLI DE OLIVEIRA GALLEGO OAB - MT0010755A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR MOREIRA DE LIMA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O 

(ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando que, devidamente intimado, o executado não efetuou 

o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, verifico que 

se esgotaram todos os meios para garantir a execução, motivo pelo qual 

defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade de contas on-line 

através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento formulado pelo 

exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de Processo Civil de 

2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, prioriza que a 

penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com sucesso a 

penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 

2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 915 do CPC ? Enunciado nº 142 do FONAJE), porquanto 

se trata de procedimento de cumprimento de sentença. Junte-se cópia do 

termo de penhora on-line. Tendo em vista que a diligência foi apenas 

parcialmente frutífera, porquanto resultou no bloqueio de montante ínfimo 

em relação ao valor total do crédito exequendo, defiro o requerimento 

formulado pelo exequente, determinando a inclusão de restrição de 

veículos em nome do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam 

os itens 1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. Embora a diligência pelo 

RENAJUD aponte a existência de um veículo em nome do executado, não é 

possível a inserção de restrição sobre o bem, tendo em vista a 

preexistência de restrição decorrente de contrato com cláusula de 

alienação fiduciária em garantia, o que impede a inserção de novo 

gravame, a teor do que estabelece o art. 7º-A do Dec.-Lei n. 911/1969. 

Assim, passo à análise do requerimento para pesquisa de bens pelo 

sistema INFOJUD. Conforme dispõe o item 2.16.1 da CNGC, somente se 

justifica a requisição de informações à Receita Federal do Brasil quando o 

credor demonstrar e justificar ter esgotado todos os meios possíveis para 

obtê-las, ou quando determinada ex officio pelo magistrado, que deverá 

sucintamente justificar a requisição. No caso dos autos, verifico que o 

credor justificou adequadamente a impossibilidade de obter tais 

informações por outros meios, tanto que foram efetivadas diversas 

diligências no sentido de localizar bens/endereços, as quais restaram 

infrutíferas. Nesse passo, tendo o requerente cumprido a exigência 

descrita no comando regulamentar acima descrito, DEFIRO o pedido. A 

requisição será feita por meio da ferramenta INFOJUD, conforme o item 

2.16.1.1 da CNGC, devendo a Secretaria se atentar para o cumprimento 

dos itens 2.16.4 e ss. da CNGC. Considerando que essa diligência também 

foi inexitosa, uma vez que informa a inexistência de declarações em nome 

do executado, DEFIRO o pedido para que seja expedido novo mandado de 

penhora na sede da empresa, nos termos da decisão proferida no 

despacho de Id 10070903. Caso também a diligência seja infrutífera, 

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, 6 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011222-26.2010.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR LEONARDI & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMICO E ACAO 

SOCIAL (EXECUTADO)

MARIA GUIMARAES BUENO DE ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que, devidamente intimado, o executado não 
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efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Defiro também o pedido para 

realização de pesquisa de bens imóveis junto ao sistema CEI-ANOREG. Os 

extratos estão nos anexos. Intime-se o exequente para manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra, 16 de dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010029-05.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DE JESUS ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DUTRA OAB - MT0004470A (ADVOGADO(A))

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PINGO VEICULOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO BARBOSA DE FREITAS OAB - MT0010055A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que foram esgotados todos os meios para 

satisfação do crédito exequendo, defiro o requerimento formulado pelo 

exequente, determinando a inclusão de restrição de veículos em nome 

do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e 

seguintes da CNGC/MT. Tendo em vista que a pesquisa indicou a 

inexistência de veículos registrados em nome da parte executada, defiro o 

pedido para busca de bens pelo sistema CEI-ANOREG. Os extratos estão 

nos anexos. intime-se a parte exequente para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia, devendo o exequente observar o que já foi deliberado 

no despacho do ID 1485082. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 7 

de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-38.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUINTAO OAB - MT0010058A (ADVOGADO(A))

GILMAR BENTO DE SALES OAB - MT12338 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES RODOVIARIO CANTINHO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT5475-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. Tendo 

em vista que a diligência foi infrutífera, defiro o requerimento formulado 

pelo exequente, determinando a inclusão de restrição de veículos em 

nome do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 

1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. A pesquisa indicou a existência de 

diversos veículos, devendo o reclamante indicar qual bem (is) pretende 

recaia a restrição. Defiro também o pedido para pesquisa de bens imóveis 

pelo sistema CEI-ANOREG. A pesquisa indicou a inexistência de bens 

imóveis, conforme extrato anexo. 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. 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, 07 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000621-36.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELLALIBERA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT16509-O (ADVOGADO(A))

MAIKE FERREIRA DOS ANJOS OAB - MT26101/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SOARES MEDEIROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. 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. Sendo positiva a diligência, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora, avaliação e depósito, a fim de que o Senhor Oficial de Justiça 

proceda à penhora dos veículos objeto de restrição indicados nos 

extratos anexos, mantendo-se por ora o executado como fiel depositário. 

Uma vez efetivada com sucesso a penhora, 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. Caso a pesquisa ou a diligência de penhora de 

bens seja infrutífera, intime-se a exequente para manifestação, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra, 7 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Edital

Edital n. 4/2020-DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Hugo José Freitas da Silva, MM. Juiz de 

Diretor e Diretor do Foro da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, no uso 

de suas atribuições legais impostas pelo Provimento n. 5/CGJ, 

consubstanciado na Resolução nº 154, de 13 de julho de 2012 do 

Conselho Nacional de Justiça;

RESOLVE:

 PUBLICAR a relação das entidades com cadastros regulares no processo 

n. 166865, que tramita na Diretoria do Foro da Comarca de Lucas do Rio 

Verde.

1) Instituto Pe. João Peter;
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2) Associação de Obras Reviver;

3) Associação Terapêutica Portal da Sobriedade;

4) Construtores do Futuro;

5) ONG AMIBEM – Ame o bem semeando o amor;

6) Associação É Possível Ser Feliz;

7) Associação Luverdense de Proteção, Adoção e Tratamento de Animais 

sem lar - ALPATAS;

8) Conselho da Comunidade;

9) Conselho Municipal dos Direito da Mulher;

10) Casa Acolhida Bom Samaritano;

11) Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais- APAE

12) Rotary Club de Lucas do Rio Verde

13) SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial;

14) AMEC- Associação de Mulheres em Busca de Cidadania do Bairro Rio 

Verde

O projeto deve ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias após a 

publicação deste edital, em 02 (duas) vias, no termos do item 7.32.29 e 

seguintes do Provimento n.º 05/CGJ e no modelo previsto no anexo V do 

referido Provimento.

P. R. Cumpra-se, afixando-se cópia no átrio deste Fórum e 

encaminhando-se cópia ao Diário de Justiça Eletrônico para veiculação.

Lucas do Rio Verde, 06 de fevereiro de 2020.

Hugo José Freitas da Silva

Juiz de Direito - Diretor do Foro

Edital n. 2/2020/DF

Excelentíssimo Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Lucas do 

Rio Verde, Estado de Mato Grosso, Hugo José Freitas da Silva, 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, torna pública a abertura do Processo Seletivo de Estagiários de 

Nível Médio, para Cadastro de Reserva, no âmbito da Comarca de Lucas 

do Rio Verde, mediante as condições estabelecidas neste Edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES.

 1.1 O Processo Seletivo será regido por este edital e seus anexos, e 

realizado sob a coordenação, operacionalização e acompanhamento da 

Comissão de Apoio ao Processo Seletivo, instituída por meio da Portaria 

n.º 12/2020-DF de 03/02/2020, composta pelos seguintes membros: - Dr. 

Hugo José Freitas da Silva – Juiz de Direito Diretor do Foro – Presidente – 

Marisa Antonia Tabile – Gestora Geral – Membro – Gentil Vieira de Barros 

– Gestor Administrativo III – Membro – Rogério Andrade de Sousa – 

Técnico Judiciário – Membro – Luciana Maria Adams – Gestora 

Administrativa II.

1.2 O processo seletivo visa o cadastro de reserva, no quadro de 

estagiário remunerado da Comarca de Lucas do Rio Verde, para 

estudantes de nível médio conforme disponibilizado no quadro do Anexo I 

do presente edital.

1.3 O estágio será realizado nas unidades da Comarca de Lucas do Rio 

Verde/MT.

1.4 Aos estagiários incumbe o desempenho de atividades que possibilitem 

aprendizado técnico sob a supervisão e acompanhamento de um 

magistrado ou servidor do Poder Judiciário, sem qualquer forma de vínculo 

empregatício.

1.5 O processo seletivo obedecerá às normas deste edital e terá validade 

de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período.

1.6 O processo seletivo será realizado em etapa única, consistente na 

aplicação de uma prova objetiva.

1.7 O conteúdo programático constará do Anexo II do presente edital.

1.8 Na atuação do estagiário na Comarca de Lucas do Rio Verde serão 

observados o cumprimento de 30 (trinta) horas semanais, distribuídas em 

06 (seis) horas diárias, em horário de funcionamento da Instituição, sem 

prejuízo das atividades discentes.

1.9 Os estagiários farão jus à bolsa-auxílio no valor de R$ 736,68 

setecentos e trinta e seis centavos) para nível médio.

1.10 Nos termos do art. 29 da Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 30 de 

maio de 2011, é assegurado ao estagiário auxilio transporte atualmente 

estipulado no valor de R$169,40 (cento e sessenta e nove reais e 

quarenta centavos).

1.11 Todos os estagiários, na vigência do Termo de Compromisso do 

Estágio, terão cobertura de seguro de acidentes pessoais, cujo 

pagamento da apólice será responsabilidade da empresa de 

operacionalização de Programas de Estágio, conforme dispõe o art. 32 da 

Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011.

1.12 Em conformidade com o art. 26 da Resolução n. 008/2011/PRES/TP, 

de 30 de maio de 2011, a vigência do contrato será fixada no Termo de 

Compromisso de Estágio, pelo período de 01 (um) ano, podendo ser 

prorrogado uma única vez, por igual período, mediante instrumento próprio, 

com exceção dos portadores de deficiência, a teor do que estabelece o 

artigo 11 da Lei n. 11.788, de 25 de setembro de 2008.

2. DOS REQUISITOS PARA ESTÁGIO CURRICULAR.

2.1 Estar frequentando o ensino regular em Instituições Públicas ou 

Privadas de educação superior e de ensino médio.

2.2 Na data da contratação, o estudante deve ter a idade mínima de 16 

(dezesseis) anos completos.

3. DA INSCRIÇÃO.

 3.1 A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente via internet, no 

endereço eletrônico http://www.tjmt.jus.br, a partir das 8h do dia 10 de 

fevereiro de 2020 até as 23h59m do dia 28 de fevereiro de 2020, 

considerando-se como extemporânea e sem validade qualquer inscrição 

feita fora desse período.

3.2 Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

 3.3 A Diretoria do Foro da Comarca de Lucas do Rio Verde, não se 

responsabiliza por solicitação de inscrição não recebida por motivos de 

ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 

congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores 

que impossibilitem a transferência de dados.

3.4 As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira 

responsabilidade do candidato, dispondo a Comissão de Apoio ao 

Processo Seletivo Unificado para recrutamento de estagiários o direito de 

excluí-lo do certame por preenchimento incorreto (RG, CPF, data de 

nascimento), bem como em virtude da ausência de veracidade dos dados 

informados, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.

3.5 O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do 

candidato e apresentado no local da realização das provas.

3.6 A relação dos candidatos que tiverem suas inscrições deferidas 

constará no edital a ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico e 

disponibilizado no site do Tribunal www.tjmt.jus.br/serviços/Processo 

Seletivo, na data provável de 03 de março de 2020.

4. DAS VAGAS.

4.1 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.

4.2 A ocupação da vaga pelo candidato aprovado estará condicionada ao 

comparecimento, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, na Gestão de 

Recursos Humanos do Fórum da Comarca de Lucas do Rio Verde, 

contados da convocação, com à apresentação dos documentos de 

identificação pessoal e comprobatórios do vínculo com a Instituição de 

ensino conveniada.

4.3 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.

5. DAS VAGAS DESTINADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD)

5.1 As pessoas com deficiência (PCD), com fundamento no art. 37, inciso 

VIII da Constituição Federal, Decreto n. 3.298/99, de 20 de 04 de dezembro 

de 1999, art. 17, § 5º, da Lei n. 11.788/08, § 2º do art. 8º da Lei 

Complementar n. 04/90, Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de 

Mato Grosso, art. 21 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.

 5.2 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:

 5.2.1 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067410/2/2020 Página 233 de 703



adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 

dificuldades para o desempenho das funções.

5.2.2 Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total de 41 (quarenta e 

um) decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 

Hz, 1.000 Hz, 2.000Hz e 3.000 Hz.

5.2.3 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 

a ocorrência simultânea de quaisquer condições anteriores.

 5.3 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 próprio do 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 lucas.rioverde@tjmt.jus.br, impreterivelmente 

no período das inscrições, (10 de fevereiro a 28 de fevereiro de 2020).

5.3.1 A data da 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.

 5.4 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 à ampla concorrência, desde que preenchidos os demais 

requisitos previstos neste edital.

 5.5 O candidato inscrito na condição de pessoa 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.

5.5.1 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.

5.6 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.

5.7 Os candidatos inscritos na condição de pessoas com deficiência 

(PCD), deverão obter a mesma nota mínima exigida aos demais candidatos 

para aprovação.

5.8 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.

 5.9 A classificação de candidatos inscritos na condição de pessoas com 

deficiência (PCD), obedecerá aos mesmos critérios adotados para os 

demais candidatos.

 5.10 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 dispõe o art. 21, § 

1º, da Lei Complementar Estadual 114/2002.

 5.11 Serão indeferidas as inscrições dos candidatos na condição de 

pessoa com deficiência (PCD), que não cumprirem com a exigência do 

presente edital.

5.12 O indeferimento da inscrição do candidato inscrito na condição de 

pessoa com deficiência (PCD) não exclui sua participação na lista de 

ampla concorrência.

 6. DA RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS NEGROS.

6.1 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.

6.2 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).

 6.3 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.

6.4 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.

 6.4.1 A autodeclaração 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.

 6.4.2 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.

 6.5 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.

6.5.1 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.

 6.5.2 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.

6.5.3 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.

 6.6 Em caso de desistência de candidato Negro aprovado em vaga 

reservada, a vaga será preenchida pelo candidato Negro posteriormente 

classificado.

 6.7 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.

6.8 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.

7. DO EXAME DE SELEÇÃO.

7.1 A prova será aplicada para todos os candidatos na data provável de 

15 de março de 2020, das 8:00h às 11:00h. A confirmação da data e as 

informações sobre os locais de prova serão divulgados no Diário da 

Justiça Eletrônico e disponibilizados no site do Tribunal de Justiça 

www.tjmt.jus.br - serviços/processo seletivo, oportunamente, após o 

encerramento das inscrições.

7.2 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.

7.3 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 
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há, no máximo, quinze dias, juntamente com qualquer outro documento que 

contenha foto.

7.4 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.

7.5 Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que 

autenticada, nem protocolo do documento.

7.6 A prova terá duração de 03 (três) horas. As questões serão 

elaboradas de acordo com o conteúdo programático constante no Anexo II 

deste Edital.

7.7 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.

7.7.1 Para os candidatos do 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.

7.8 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.

7.9 O preenchimento da identificação do candidato na prova deverá ser 

realizado apenas no local especificamente destinado para esse fim.

7.10 Não será permitido qualquer tipo de consulta.

7.11 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.

7.12 A ausência do candidato no local e horário designado para a 

realização das provas importará na sua eliminação no processo seletivo.

8. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO.

8.1 Serão considerados classificados os candidatos que obtiverem, no 

mínimo, 50% (cinquenta por cento) de acertos na prova objetiva.

8.2 A classificação será efetuada por ordem decrescente do total de 

pontos obtidos pelos candidatos na prova objetiva.

8.3 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.

8.4 A nota final no processo seletivo será a soma algébrica da nota obtida 

nas provas objetivas.

8.5 O resultado final do processo seletivo será divulgado no Diário de 

Justiça Eletrônico e endereço eletrônico do Tribunal de Justiça 

www.tjmt.jus.br - serviços/processo seletivo , em data a ser definida 

posteriormente.

8.6 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.

 9. DOS RECURSOS.

9.1 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.

9.2 Os recursos deverão ser interpostos somente por meio do endereço 

eletrônico lucas.rioverde@tjmt.jus.br, conforme o prazo estabelecido no 

subitem 9.1.

9.3 Os prováveis recursos relativos a este processo seletivo serão 

analisados e decididos pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo para 

recrutamento de estagiários.

9.4 Não serão conhecidos os recursos sem a identificação da questão e 

fundamentação clara, objetiva e consistente.

9.5 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.

10. DA HOMOLOGAÇÃO DA SELEÇÃO.

10.1 A homologação do Processo Seletivo será feita pelo Presidente do 

Tribunal de Justiça.

 11. DA CONTRATAÇÃO DO ESTAGIÁRIO.

11.1 Para contratação do estagiário deverão ser observados os seguintes 

requisitos:

a) Ter sido aprovado no Processo Seletivo;

b) Estar matriculado e com frequência regular no 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.

11.2 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.

 11.3 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 (Anexo III);

d) Comprovante de residência (água, luz, telefone, etc.);

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.

h) Atestado médico original, se classificado para a vaga reservada ao 

candidatos inscritos na condição de pessoas com deficiência (PCD).

11.4 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.

12. DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS.

12.1 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.

13. DOS DEVERES E PROIBIÇÕES.

13.1 É vedado 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.

13.2 São deveres do estagiário:
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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 de vocabulário adequado.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.

14.1 No dia da realização das provas, não serão fornecidas informações 

referentes ao seu conteúdo e/ou aos critérios de avaliação e de 

classificação.

14.2 É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar todos os 

atos, editais e comunicados referentes a este processo seletivo.

14.3 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.

14.4 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.

14.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Apoio ao 

Processo Seletivo Unificado para recrutamento de estagiários.

Lucas do Rio Verde/MT, 6 de fevereiro de 2020.

Hugo José Freitas da Silva

Juiz de Direito – Diretor do Foro

 

* Os Anexos I, II, III e IV encontram-se no Caderno de Anexo do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Anexos I, II, III e IV

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11054 Nr: 24-71.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILO MUNARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO - 

OAB:6900-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARICE BAGNARA - 

OAB:19936/O

 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$7.139,87 (Sete 

mil, cento e trinta e nove reais e oitenta e sete centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 5.687,87 (Cinco mil, seiscentos e oitenta e sete 

reais e oitenta e sete centavos) para recolhimento da guia de custas 

judiciais e R$1.452,00 (Um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais) para 

fins de recolhimento da guia de taxa judiciária.

 Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000802-96.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATIRA SANT ANA DE BRUM (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002055-56.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JACONIAS TORRES GALVAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ VALENTIM PERTILE (REU)

 

INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1005032-55.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JORACY ALBUQUERQUE CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 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 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A . LUCAS DO RIO VERDE, 7 de 

fevereiro de 2020. BELQUES SOLANGE GRISA LESEUX Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: 

(65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000006-76.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO PASCUAL ZUANON OAB - SP172589 (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES OAB - SP237773 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LY TAVARES SIQUEIRA (EXECUTADO)

LAZARA CARDOSO DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001510-49.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WALACES ROCHA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AXA SEGUROS S.A. (REU)

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REU)
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IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000644-75.2018.8.11.0045

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:

WILMAR TRENTINI (EXECUTADO)

ANGELA APARECIDA TRENTINI (EXECUTADO)

ROLAND TRENTINI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001533-92.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS LUBE AUTOCENTER LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1001533-92.2019.8.11.0045 M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS 

LTDA - CNPJ: 17.560.622/0001-77 (EXEQUENTE) LUCAS LUBE 

AUTOCENTER LTDA - ME - CNPJ: 24.201.427/0001-16 (EXECUTADO) 

CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, 

Citação, Notificação Certifico e dou fé que em cumprimento ao mandado 

expedido estive no endereço apontado no mandado onde DEIXEI DE 

CITAR/INTIMAR o requerido LUCAS LUBE AUTOCENTER LTDA-ME tendo 

em vista que o imóvel estava fechado, aparentemente abandonado, sem 

que houvesse respostas aos meus chamados. e ao indagar os demais 

comerciantes da vizinhança, os mesmos informaram que o reqierodo 

fechou seu estabelecimento há aproximadamente quatro meses. LUCAS 

DO RIO VERDE/MT, 1 de outubro de 2019. LARISSA KEYTHIANY OLIVEIRA 

CHAVES Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005283-39.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA (EXEQUENTE)

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE CASTRO CINTRA OAB - GO48624-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA TUANY DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1002531-60.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CONDECON -CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 

Lucas do Rio Verde (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO HERNANDES DA SILVA (REU)

MEGA FEIRAO DO BRAS EIRELI - ME (REU)

 

INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003821-81.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VICENTIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000965-47.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA DALMASO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO OAB - MT0007691A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEVINO DALPRA JUNIOR 05005115943 (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000843-03.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA PINHEIRO FERREIRA OAB - MT0016630A (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELI VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002392-16.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDENIR DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO MARCELO KLUGE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATHIANE DALLA VECCHIA OAB - MT21377/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GILCO JACO MULLER (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

INTIMAÇÃO PARA ATUALIZAR O ENDEREÇO DO DENUNCIADO.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003080-41.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADIMILSON RODRIGUES DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA ROSA RESTAURANTE E MARMITARIA LTDA - ME (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE APRESENTE COMPROVANTE 

DE RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA, VISANDO CUMPRIMENTO DE 

MANDADO.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001628-59.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKON DANIEL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MARZARI OAB - MT15507/O (ADVOGADO(A))

DANUSA SERENA ONEDA OAB - MT0013124A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE MATTOS (REU)

 

INTIMAÇÃO AOS PATRONOS DA PARTE AUTORA, PARA RECOLHIMENTO 

DE DILIGÊNCIA, VISANDO CUMPRIMENTO DE MANDADO.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003514-93.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL LUIS DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT18857-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE DE SOUZA (REU)

 

INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003879-84.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 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 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A . LUCAS DO RIO VERDE, 7 de 

fevereiro de 2020. BELQUES SOLANGE GRISA LESEUX Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: 

(65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003539-43.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GEUZA DOS SANTOS FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 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 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A . LUCAS DO RIO VERDE, 7 de 

fevereiro de 2020. BELQUES SOLANGE GRISA LESEUX Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: 

(65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1003306-46.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI TOMAZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 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 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A . LUCAS DO RIO VERDE, 7 de 

fevereiro de 2020. BELQUES SOLANGE GRISA LESEUX Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: 

(65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000940-97.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS WANSOSKI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 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 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A. LUCAS DO RIO VERDE, 7 de 

fevereiro de 2020. BELQUES SOLANGE GRISA LESEUX Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: 

(65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003380-32.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MORENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Agendado pericia do processo 1003380-32.2019.8.11.0045 para dia 

28/02/2020 a partir das 8:30h por ordem de chegada

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004112-47.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS VENTURINI OAB - MT0013839A (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Agendado pericia do processo 1004112-47.2018.8.11.0045 para dia 

28/02/2020 a partir das 8:30h por ordem de chegada

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001179-38.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE FATIMA DOS SANTOS MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Agendado pericia do processo 1001179-38.2017.8.11.0045 para dia 

28/02/2020 a partir das 8:30h por ordem de chegada

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005621-13.2018.8.11.0045

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))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1005621-13.2018.8.11.0045 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - 

CNPJ: 03.632.872/0001-60 (EXEQUENTE) PAULO SERGIO DE ARAUJO - 

CPF: 519.822.691-20 (EXECUTADO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e 

Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico e dou fé 

que em cumprimento ao mandado diligenciei até a rua dos eucaliptos e em 

vários pontos do percurso perguntei da existencia da residencia de Paulo 

Sergio de Araujo, mas não obtive nenhuma informação. /MT, 23 de agosto 

de 2019. LUIZ NACHIBAL Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 
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PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1003177-41.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SALVIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 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 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A. LUCAS DO RIO VERDE, 7 de 

fevereiro de 2020. BELQUES SOLANGE GRISA LESEUX Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: 

(65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003744-72.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO SOUZA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ARRAIS DE CARVALHO OAB - MT15109-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL LTDA - TELEXFREE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 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 

EXECUTADO: YMPACTUS COMERCIAL LTDA - TELEXFREE . LUCAS DO 

RIO VERDE, 7 de fevereiro de 2020. BELQUES SOLANGE GRISA LESEUX 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: 

(65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002972-12.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA APARECIDA SETTE BANDEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 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 

REU: YMPACTUS COMERCIAL S/A . LUCAS DO RIO VERDE, 7 de fevereiro 

de 2020. BELQUES SOLANGE GRISA LESEUX Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 1ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002705-40.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT12291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 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 

EXECUTADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, 

CARLOS NATANIEL WANZELER . LUCAS DO RIO VERDE, 7 de fevereiro 

de 2020. BELQUES SOLANGE GRISA LESEUX Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 1ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004011-44.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA QUADROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 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 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A . LUCAS DO RIO VERDE, 7 de 

fevereiro de 2020. BELQUES SOLANGE GRISA LESEUX Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: 

(65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002359-55.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOMIR DAL BOSCO (EXECUTADO)

ROMEU DALBOSCO (EXECUTADO)

R. DALBOSCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002947-28.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

R. L. (EMBARGANTE)

S. R. S. L. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. E. O. L. (EMBARGADO)

 

INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85854 Nr: 5514-93.2012.811.0045

 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: MARCELA NUNES TEODORO, JAIR GONGORA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:9552/MT

 Intimação para que o advogado EVANDRO SILVA FERREIRA - OAB MT 

11538, no prazo de 24h devolva os autos em cartório, visto que 

extrapolou em demasia o prazo de carga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93462 Nr: 605-37.2014.811.0045

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSM, SCM, EMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR J. RODRIGUES JUNIOR - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067410/2/2020 Página 239 de 703



OAB:7.044-B/MT, EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - OAB:7.044 

-B/MT, FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - 

OAB:9301/MT, HELTON HELLMANN - OAB:25365-0, THAYANE NAYARA 

BALBINO ALMEIDA - OAB:19929/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, EDUARDO FONSECA VILLELA - OAB:MT 9.973

 Intimação para que o advogado HELTON HELLMANN - OAB MT 25365 O, 

no prazo de 24h devolva os autos em cartório, visto que extrapolou em 

demasia o prazo de carga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106004 Nr: 1794-16.2015.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OUCIJARIA DINIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - 

OAB:6167-B/MT, SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - OAB:287251

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para que a advogada ELIZIANE KOCH - OAB MT 6167 B, no 

prazo de 24h devolva os autos em cartório, visto que extrapolou em 

demasia o prazo de carga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112565 Nr: 5238-57.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIÃO JOSE DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para que a advogada LUCIANA DE JESUS RIBEIRO PINHO - OAB 

MT 7973 B, no prazo de 24h devolva os autos em cartório, visto que 

extrapolou em demasia o prazo de carga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116424 Nr: 7508-54.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar 

A l i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o  d e  C u m p r i m e n t o  d e 

Sentença/Decisão->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDSP, JCÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANDARC DA ROSA 

DANTAS - OAB:MT/8.140-B, LUCIANA DE JESUS RIBEIRO PINHO - 

OAB:7973-B/MT

 Intimação para que a advogada LUCIANA DE JESUS RIBEIRO PINHO - OAB 

MT 7973 B, no prazo de 24h devolva os autos em cartório, visto que 

extrapolou em demasia o prazo de carga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131164 Nr: 6252-42.2016.811.0045

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID JOSÉ MIGNONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO INDUSTRIAL COROADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LEIMANN - 

OAB:21238/RS

 Intimação para que o advogado HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - 

OAB MT 3286, no prazo de 24h devolva os autos em cartório, visto que 

extrapolou em demasia o prazo de carga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4971 Nr: 1079-96.2000.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO INDUSTRIAL COROADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LEIMANN - OAB:21238/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286/MT

 Intimação para que o advogado HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - 

OAB MT 3286, no prazo de 24h devolva os autos em cartório, visto que 

extrapolou em demasia o prazo de carga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17488 Nr: 2429-46.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT, MARIANA 

LARISSA PIRES, ELIZETE DOS SANTOS PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEI MÁRIO DA SILVA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para que o advogado HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - 

OAB MT 3286, no prazo de 24h devolva os autos em cartório, visto que 

extrapolou em demasia o prazo de carga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18702 Nr: 178-21.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS SAARA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TICO TICO POSTO DE SERVIÇOS LTDA, LUIZ 

FRANCISCO MARTINELLO, ALESSANDRO MONBERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER * - 

OAB:6298

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIANE KOCH - 

OAB:6167-B/MT

 Intimação para que o advogado MARCOS LEVI BERVIG - OAB MT 6312 A, 

no prazo de 24h devolva os autos em cartório, visto que extrapolou em 

demasia o prazo de carga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24692 Nr: 2506-84.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO TAKEHIKO KADOYA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DALASTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELNA BEATRIZ DA COSTA - 

OAB:11558-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT, IVONE MARCELINO GARCIA DE AQUINO - 

OAB:9960-MT

 Intimação da parte autora para que recolha o valor da diligência para 

cumprimento de mandado. Valor R$ 30,00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28216 Nr: 2372-23.2008.811.0045

 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: LYDIA SELINGER JUCOSKY, VANDETE JUCOSKY 

PUZISKI, PEDRO IGNÁCIO PUZISKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para que o advogado CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT, no prazo 

de 24h devolva os autos em cartório, visto que extrapolou em demasia o 
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prazo de carga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33183 Nr: 2966-03.2009.811.0045

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO VALCANAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORÇA TOTAL COMÉRCIO DE INSUMOS 

AGRÍCOLAS LTDA, ANDRÉ ROOS, ANDRÉIA FENNER, PERCI ALFONSO 

WALTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para, no prazo legal, impugnar a contestação .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38505 Nr: 3542-59.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES GUNTZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON ROBSON WESLING KRAUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Intimação para que o advogado EVANDRO SILVA FERREIRA - OAB MT 

11538, no prazo de 24h devolva os autos em cartório, visto que 

extrapolou em demasia o prazo de carga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39661 Nr: 4678-91.2010.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FRANCISCO MARTINELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELSON STRAGLIOTTO, GERSON 

STRAGLIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para que a advogada ELIZIANE KOCH - OAB MT 6167 B, no 

prazo de 24h devolva os autos em cartório, visto que extrapolou em 

demasia o prazo de carga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80290 Nr: 4360-74.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para que o advogado HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ - OAB 

MT 13407 B, no prazo de 24h devolva os autos em cartório, visto que 

extrapolou em demasia o prazo de carga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83773 Nr: 3276-04.2012.811.0045

 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: LEONARDO DE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUEIROZ CENTER MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO MORESCHI - 

OAB:11.686, SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO - OAB:15906

 Intimação para que o advogado HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - 

OAB MT 3286, no prazo de 24h devolva os autos em cartório, visto que 

extrapolou em demasia o prazo de carga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85226 Nr: 4799-51.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO ZELFRIDO GALESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDOIR GABRIEL BOSING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO CRISTOFOLINI - 

OAB:15882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para que o advogado GILBERTO CRISTOFOLINI - OAB MT 

15882, no prazo de 24h devolva os autos em cartório, visto que 

extrapolou em demasia o prazo de carga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88709 Nr: 2600-22.2013.811.0045

 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: EDDS, EDDS, CCD, FES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: cristiany dutra espindola - 

OAB:18.197, Cristiany Dutra Espindola - OAB:MT/18197-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para que a advogada CRISTIANY DUTRA ESPINDOLA - 

OAB:18197 O, no prazo de 24h, devolva os autos em cartório, visto que 

extrapolou em demasia o prazo de carga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110193 Nr: 4053-81.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANDEIRANTES AUTO POSTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARYSSA THAIS ROCHA FAVERO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO GUILHERME 

SCHNITZER NETO - OAB:15819/MT, LUIZ GUSTAVO GIARETTA - 

OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para que o advogado LUIZ GUSTAVO GIARETTA - OAB MT 

10172, no prazo de 24h devolva os autos em cartório, visto que 

extrapolou em demasia o prazo de carga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110885 Nr: 4368-12.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO LOBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO LUIZ QUEIROZ XAVIER DA SILVA, 

NAIDE APARECIDA COCA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT, LUIZ GUSTAVO GIARETTA - OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para que o advogado EVANDRO SILVA FERREIRA - OAB MT 

11538, no prazo de 24h devolva os autos em cartório, visto que 

extrapolou em demasia o prazo de carga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106697 Nr: 2167-47.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA BINSFELD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO LOBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 
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OAB:11538/MT, LUIZ GUSTAVO GIARETTA - OAB:10172/MT

 Intimação para que o advogado LUIZ GUSTAVO GIARETTA - OAB MT 

10172, no prazo de 24h devolva os autos em cartório, visto que 

extrapolou em demasia o prazo de carga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108097 Nr: 2893-21.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OUCIJARIA DINIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - 

OAB:6167-B/MT, SERGIO LUIZ DALTO DE MORAES - OAB:13.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para que a advogada ELIZIANE KOCH - OAB MT 6167 B, no 

prazo de 24h devolva os autos em cartório, visto que extrapolou em 

demasia o prazo de carga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95666 Nr: 2454-44.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON BIANCHI, VILSON JOSÉ BIANCHI, 

GELSON BIANCHI, VALDIRA SALETE NOAL BIANCHI, BERNARDETE 

CAMPEOL BIANCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO PIACENTINI - 

OAB:7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada ISADORA BIONDO DE SOUZA OAB/MT 26003, 

devolva os autos no prazo de 24h sob as penalidades legais. OBS: carga 

efetuada em 26/07/2019, extrapolando por demasia o prazo de carga.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97034 Nr: 3566-48.2014.811.0045

 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: MARIZETTE ZAMBIASI, MARIZETTE ZAMBIASI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GEMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT, JHONY NICACIO CLEMENTE - OAB:18294/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR KREIN - 

OAB:7350-B/MT

 Intimação para que o advogado CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT, no prazo 

de 24h devolva os autos em cartório, visto que extrapolou em demasia o 

prazo de carga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93166 Nr: 390-61.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO ADEMAR STREY, ALVINA MEZZARI DUARTE, 

TALES RAMIRO STREY, GASPAR ALCEU STREY, ILACI THEREZA STREY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDES RODRIGO STREY - 

OAB:7611/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT, Wilson José da Silva Junior - OAB:MT/18593-O

 Intimação para que o advogado ERNANDES RODRIGO STREY - OAB MT 

7611, no prazo de 24h devolva os autos em cartório, visto que extrapolou 

em demasia o prazo de carga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163972 Nr: 72-05.2019.811.0045

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILMA DIONIZIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para que a advogada LUCIANA DE JESUS RIBEIRO PINHO - OAB 

MT 7973 B, no prazo de 24h devolva os autos em cartório, visto que 

extrapolou em demasia o prazo de carga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9374 Nr: 746-42.2003.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPMJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRPA, CASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MULLER - OAB:5841-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT, LUCIANO SILVA ALVES - OAB:8882, PATRICIA 

ROSA DE SOUZA - OAB:OAB/MT 22831/O

 Intimação para que a advogada PATRICIA ROSA DE SOUZA - OAB MT 

22831/O, no prazo de 24h devolva os autos em cartório, visto que 

extrapolou em demasia o prazo de carga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35619 Nr: 639-51.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSEML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT, 

RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:MT 22.135-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA ROSA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 22831/O

 Intimação para que a advogada PATRICIA ROSA DE SOUZA - OAB MT 

22831/O, no prazo de 24h devolva os autos em cartório, visto que 

extrapolou em demasia o prazo de carga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86425 Nr: 220-26.2013.811.0045

 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): OILSON ANTÔNIO COPETTI, VILSON COPETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para que o advogado VALDIR MIQUELIN OAB MT4613, no prazo 

de 24h devolva os autos em cartório, visto que extrapolou em demasia o 

prazo de carga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99464 Nr: 5549-82.2014.811.0045

 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: HPP, FTPC, GC, DWP, DWP, CMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO CRISTOFOLINI - 

OAB:15882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para que o advogado REGISSON JOSÉ DE CASTRO - OAB MT 

99464, no prazo de 24h devolva os autos em cartório, visto que 

extrapolou em demasia o prazo de carga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121168 Nr: 1158-16.2016.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANIUS DE SOUZA TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação para que a advogada MARIA CLAUDIA GIARETTA - OAB MT 

18878, no prazo de 24h devolva os autos em cartório, visto que 

extrapolou em demasia o prazo de carga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 37977 Nr: 3014-25.2010.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.S.I SUPERMERCADO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:MT - 8194 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente Ação de Execução 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.3.1. Incabíveis honorários, e eventuais custas finais pela parte 

Exequente.3.2. Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos, 

fazendo-se as necessárias anotações.3.3. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 97146 Nr: 3660-93.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTO FLECK GOMES, SANTA HELENA DOS 

SANTOS GOMES, ALVARO ANDRE GOMES, CARMEM VANDERLEA 

GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9975-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911-B/MT, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 Vistos etc.

I. Quanto a petição de. 197/201, temos que a mesma confirma que não 

houve abertura de inventário, logo é correta a substituição da falecida 

pelos seus sucessores na forma do art. 110 do CPC.

 II. Quanto ao argumento de que a parte já havia falecido antes do 

ajuizamento da ação, não há qualquer impedimento para ajustar a ação na 

forma do art. 139, IX, do CPC., in verbis:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste 

Código, incumbindo-lhe:

(...)

IX – determinar o suprimento de pressupostos processuais e o 

saneamento de outros vícios processuais;”

III. Quanto aos embargos de declaração, razão ao embargante por força 

do art. 784, § 1º, do CPC. Revogo o despacho de f. 230.

IV.Intime-se o credor para requerer o que entender pertinente.

 V. Ciência às partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 99553 Nr: 5607-85.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176/A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84.206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aguarde-se o prazo da suspensão deferida à f. 85.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 168125 Nr: 2586-28.2019.811.0045

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEDRO DOS SANTOS TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA, JOEL NOERI ALBERTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176/A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84.206/SP

 Vistos etc.

I. Dê-se vista dos autos ao embargante, mediante remessa dos autos à 

Defensoria Pública, pelo prazo de 15 (quinze) dias.

II. Após, conclusos.

 III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 17107 Nr: 2323-84.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENOR CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 Vistos etc.

I. A renúncia ao mandato já foi aceita como válida, conforme f. 100, assim, 

é inviável a intimação do ex-advogado do executado quanto a penhora.

II. Defiro o requerimento do item “b” de f. 163-v. Proceda-se com o 

necessário.

 III. Por outro lado, verifico que o executado foi pessoalmente citado no 

endereço indicado nos autos e não apenas abandonou o feito e a defesa, 

como também não atualizou seu endereço nos autos. No caso, aplica-se o 

art. 274 do CPC, bastando que haja comprovante de entrega ou certidão 

do oficial de justiça certificando a mudança de endereço, para os fins do 

art. 841, § 4º, do CPC.

IV. Por fim, deve o credor conferir a validade do documento de f. 33.

V. Intime-se o credor para se manifestar quanto ao presente despacho em 

10 (dez) dias.

 VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 22008 Nr: 3282-21.2006.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. OURO 

VERDE DE MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR VILETTI, IVANETE GRANDI ZAFFARI, 

GILBERTO JOSÉ ZAFFARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. A intimação por edital para o devedor indicar bens não é passível de 

imposição de multa, já que a intimação é ficta e não é possível verificar se 

a falta de indicação de bens foi dolosa.

 II. Intime-se o advogado do credor para indicar bens em 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 149798 Nr: 9542-31.2017.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXY DAMIANI MEDEIROS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIN TERUKO TOKKO - 

OAB:11.647/MS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Intime-se a parte Embargante para, querendo, se manifestar no prazo de 

10 (dez) dias, quanto aos documentos acostados aos autos às fls. 

98/114, nos ditames do art. 10 do Código de Processo Civil.

II. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

sentença.

III. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 94143 Nr: 1133-71.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE PEREIRA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MATEUS DOS 

SANTOS - OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Não conheço da impugnação apresentada à f. 239, eis que, conforme 

asseverado à f. 232, eventual pedido de cumprimento de sentença (a 

ensejar o cabimento da impugnação) deverá se dar através do sistema 

PJe.

 II. Pelo despacho de f. 237 determinou-se tão somente a ciência do INSS 

acerca do comunicado às f. 233/236, a fim de que tomasse as 

providências que entendesse pertinentes (como de fato parece ter 

tomado, conforme se verifica da cópia da ação rescisória – f. 239v/2243).

 III. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 87071 Nr: 870-73.2013.811.0045

 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: GYORDANO REINERS BRITO 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 23574/O, THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:18017 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ PEZZINI - 

OAB:13.844-A/MT, FLÁVIO CALDEIRA BARRA - OAB:MT/13.465-A

 Vistos etc.

1. O cumprimento de sentença postulado às f. 229/231 deverá ser 

promovido pela parte através do sistema Pje, conforme item III do 

despacho de f. 223.

2. Quanto ao depósito realizado à f. 180, intime-se o Município para 

informar os dados pertinentes, ficando desde já autorizado o 

levantamento.

 3. Após, não havendo nenhuma pendência, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 36146 Nr: 1172-10.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDO ROMANCINI, NILVA ANA ROMANCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT/22.165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:AOB/MT 

17.980/A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:13605-A/MT

 Vistos etc.

CUMPRA-SE conforme f. 377.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 32893 Nr: 2672-48.2009.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLIZETE MOTTA DE MELLO, AILTON DIGIGOV 

MOTTA-MENOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16.313, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT, 

WILLIAM DOS SANTOS PUHL - OAB:24067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 1. Diante do documento juntado à f. 87 (comunicado de decisão – 

indeferimento administrativo), evidenciado está o interesse de agir dos 

autores.

 2. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23/04/2020, às 

14h00min.

3. A parte autora fica advertida, desde já, que compete ao seu respectivo 

advogado informar ou intimar as testemunhas acerca da data da audiência 

(art. 455, do CPC), devendo a intimação ser realizada por carta com aviso 

de recebimento e juntada aos autos com 03 (três) dias de antecedência da 

data da audiência (art. 455, §1º, do CPC).

4. A inércia na intimação das testemunhas importará na desistência da 

inquirição (art. 455, §3º, do CPC).

5. Os autores ficam intimados, desde já, por intermédio de seu advogado.

6. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 93720 Nr: 806-29.2014.811.0045

 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: CLAUDINEI FRANCISCO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Intimem-se AMBAS AS PARTES para apresentarem contrarrazões ao(s) 

recurso(s) de apelação interposto(s), no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 

art. 1.010, § 1º).

 II. Após, remeta-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região para a análise do(s) recurso(s) interposto(s) (CPC, art. 1.010, § 

3º).

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 41944 Nr: 2253-57.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLIZETE MOTTA DE MELLO, AILTON DIGIGOV 

MOTTA-MENOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUIDO ICARO FRITSCH - 

OAB:19381/B, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Dê-se ciência às partes quanto ao retorno dos autos à Instância de piso 

e, após, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 112429 Nr: 5153-71.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BACANA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, 

EMERSON RICARDO ROSPIERSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. O executado Emerson Ricardo Rospierski foi devidamente citado, 

conforme AR juntado à f. 126-v.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067410/2/2020 Página 244 de 703



2. Com relação a requerida Bacana Materiais Para Construção, faculto ao 

exequente a indicação do endereço do sócio-administrador, a fim de que 

seja citada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 82728 Nr: 2150-16.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISOLDA PICCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO SANCHES - 

OAB:MT/12.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO CUNHA 

MARANHÃO-PROCURADOR FEDERAL/PF-MT - OAB:

 Vistos etc.

Diga a exequente quanto a impugnação apresentada pelo INSS, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 102754 Nr: 117-48.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENOR LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.I.Embora o autor tenha informado que compareceu na perícia, 

verifica-se dos autos que a perícia não foi realizada, pois o perito não 

entregou o laudo e informou não ter respondido os quesitos (f. 106). 

Assim o feito se arrasta desde maio/2017. II.Revogo a nomeação anterior 

e nomeio para atuar como expert deste Juízo o Dr. Dr. Rodrigo Mustafá de 

Albuquerque, CRM/MT 7689, e-mail rodrigomust@hotmail.com, o qual 

cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC), devendo 

apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos 

trabalhos. .....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 98773 Nr: 5002-42.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I. Defiro como requer o exequente às f. 179/180. Expeça-se o necessário.

II. Restando evidenciado o efetivo adimplemento do débito executado, a 

extinção do feito é medida que sobressai.

III. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com supedâneo no 

artigo 924, II, do CPC.

IV. Após o cumprimento do item I e o trânsito em julgado desta sentença, 

arquive-se o feito, com as anotações e baixas de estilo.

 V. Sem custas.

VI. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 144129 Nr: 5693-51.2017.811.0045

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO MASSOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS - 

OAB:OAB/MT 18.434

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOELI ALBERTI - 

OAB:4061/MT, RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:MT 22.135-B

 Vistos etc.

I. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07/04/2020, às 

14:00 horas.

 II. Intime-se pessoalmente o embargante para prestar depoimento pessoal, 

com as advertências de estilo (CPC, art. 385, § 1º).

III. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes, querendo, 

apresentem rol de testemunhas.

IV. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada acerca da data da audiência (art. 455, do CPC), devendo a 

intimação ser realizada por carta com aviso de recebimento e juntada aos 

autos com 03 (três) dias de antecedência da data da audiência (art. 455, 

§1º, do CPC).

V. A inércia na intimação das testemunhas importará na desistência da 

produção da prova em questão (art. 455, §3º, do CPC).

VI. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 40833 Nr: 1138-98.2011.811.0045

 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: JIMMY ELTON ROWE, ANGELA FLORES ROWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE LUCAS 

DO RIO VERDE LTDA - COOPERLUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVANI BREMBATTI - 

OAB:10691/MT, LUCIVANI BRENDATTI - OAB:10691/MT, SOLEICA 

FATIMA GOES FERMINO DE LIMA - OAB:4.049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07/04/2020, às 

15:30 horas.

 II. Intimem-se pessoalmente os autores para prestarem depoimento 

pessoal, com as advertências de estilo (CPC, art. 385, § 1º).

III. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes, querendo, 

apresentem rol de testemunhas.

IV. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada acerca da data da audiência (art. 455, do CPC), devendo a 

intimação ser realizada por carta com aviso de recebimento e juntada aos 

autos com 03 (três) dias de antecedência da data da audiência (art. 455, 

§1º, do CPC).

V. A inércia na intimação das testemunhas importará na desistência da 

produção da prova em questão (art. 455, §3º, do CPC).

VI. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 85123 Nr: 4689-52.2012.811.0045

 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: BRASIL TELECOM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 Vistos, etc.

I. Dê-se ciência às partes quanto ao retorno dos autos à Instância de piso 

e, após 30 (trinta) dias, arquive-se.

II. A Resolução TJ-MT/TP nº 03/2018, que regulamenta o Processo Judicial 

Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, prevê em seu artigo 13, inciso II, que os cumprimentos de 

sentença de processos físicos tramitarão em meio virtual.

III. Sendo assim, eventual pedido de cumprimento de sentença, ainda que 

seja somente de honorários advocatícios, deverá ser promovido através 

do sistema PJe (sem necessidade do recolhimento de custas, eis que 
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importa em mera fase processual), devendo ser distribuído a este juízo, 

instruído com os documentos necessários (demonstração do título 

executivo judicial) e observando-se o disposto no art. 524 do CPC.

IV. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 33577 Nr: 2910-67.2009.811.0045

 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: LCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICOM ALAN FRAGA 

VENDRUSCOLO - OAB:11282-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 Vistos, etc.

I. Defiro pleito à fl. 140.

II. Abra-se vista à parte Requerente por 15 (quinze) dias.

III. Transcorrido o prazo, e nada sendo requerido, arquivem-se 

difinitivamente os autos.

IV. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 36746 Nr: 1782-75.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO ROGÉRIO BENÍCIO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:99525/MG, MARCO ANTONIO MENDES - OAB:11341-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 Vistos etc.

Solicito que a Gestora contate o perito por telefone solicitando a resolução 

das pendências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 108945 Nr: 3345-31.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÚLIO FERNANDES DE GOIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUSIMARA ALENCASTRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS CRISTINA FERREIRA 

BORGES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o credor para impulsionar o feito, no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 97236 Nr: 3729-28.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA BATISTA DOS SANTOS BRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Considerando que a parte exequente concordou com os valores 

apresentados pelo executado, e levando por estima que o valor em 

execução ultrapassa o teto constitucional para requisição de pequeno 

valor, nos termos do art. 100, §§ 3º e 4º, da CF, expeça-se:

a) ofício requisitório de PRECATÓRIO do montante de R$ 92.441,73 como 

devido à parte exequente;

b) Requisição de RPV em favor do advogado Lucas Fratari da Silveira 

Tavares, no valor de R$ 9.244,17, com espeque na súmula vinculante nº 

47.

 II. Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias da expedição do ofício 

requisitório, intime-se a parte exequente para informar, em 10 (dez) dias, 

se ocorreu o pagamento do RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 113110 Nr: 5552-03.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURINDA MARANHO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR, 

WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS - OAB:30575/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I. Expeça-se o necessário ao levantamento dos valores que se encontram 

depositados.

II. Restando evidenciado o efetivo adimplemento do débito executado, a 

extinção do feito é medida que sobressai.

III. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com supedâneo no 

artigo 924, II, do CPC.

IV. Após o cumprimento do item I e o trânsito em julgado desta sentença, 

arquive-se o feito, com as anotações e baixas de estilo.

 V. Sem custas.

VI. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 29359 Nr: 3354-37.2008.811.0045

 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: LINDAURA PRADO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/11.259-B, FABIO RENATO MAZZO REIS - OAB:MT - 

9761-A, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT.1662135

 Vistos etc.

I. Dê-se ciência às partes quanto ao retorno dos autos à Instância de piso 

e, após 30 (trinta) dias, arquive-se.

II. A Resolução TJ-MT/TP nº 03/2018, que regulamenta o Processo Judicial 

Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, prevê em seu artigo 13, inciso II, que os cumprimentos de 

sentença de processos físicos tramitarão em meio virtual.

III. Sendo assim, eventual pedido de cumprimento de sentença, ainda que 

seja somente de honorários advocatícios, deverá ser promovido através 

do sistema PJe (sem necessidade do recolhimento de custas, eis que 

importa em mera fase processual), devendo ser distribuído a este juízo, 

instruído com os documentos necessários (demonstração do título 

executivo judicial) e observando-se o disposto no art. 524 do CPC.

IV. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 118242 Nr: 8561-70.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE BARBOSA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT, STEPHANIE DI CAMILO - OAB:MT/20767-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Proceda-se conforme postulado pelo Ministério Público à f. 127.

II. No mais, ao contrário do afirmado à f. 124, verifico que a parte autora foi 

devidamente intimada do despacho de f. 119, que determinava o 
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arquivamento dos autos no caso de inércia das partes. Ademais, a 

Resolução TJ-MT/TP nº 03/2018, que regulamenta o Processo Judicial 

Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, prevê em seu artigo 13, inciso II, que os cumprimentos de 

sentença de processos físicos tramitarão em meio virtual.

III. Sendo assim, eventual pedido de cumprimento de sentença deverá ser 

promovido através do sistema PJe (sem necessidade do recolhimento de 

custas, eis que importa em mera fase processual), devendo ser distribuído 

a este juízo, instruído com os documentos necessários (demonstração do 

título executivo judicial) e observando-se o disposto no art. 524 do CPC.

IV. Assim que atendido o determinado no item I, arquive-se.

 V. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 35568 Nr: 590-10.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI LÚCIA CANCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Por vedação constitucional, sabemos que não é possível o 

fracionamento dos valores que integram a execução contra a Fazenda 

Pública.

 II. No caso em apreço, a diferença dos cálculos apresentados pelas 

partes não permite a expedição de RPV em relação aos valores 

incontroversos, pois o valor pretendido pela autora ultrapassa o teto do 

RPV e, caso tenha êxito em seu recurso, deverá receber através de 

Precatório.

III. Sendo assim, aguarde-se o trânsito em julgado, conforme já 

determinado na decisão de f. 210, o que poderá ser comunicado nos 

autos pela autora (apenas caso seja de seu interesse, pois segundo 

afirmou à f. 274 não seria sua atribuição comunicar o juízo o trânsito em 

julgado), pelo INSS ou pela instância superior.

 IV. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 101651 Nr: 22326-45.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELI CARDOSO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Considerando que o INSS concordou com os valores apresentados pela 

exequente, e levando por estima que o valor em execução não ultrapassa 

o teto constitucional para requisição de pequeno valor, nos termos do art. 

100, §§ 3º e 4º, da CF, expeça-se:

a) Requisição de RPV em favor da exequente Neli Cardoso de Lima, no 

valor de R$ 17.065,47;

b) Requisição de RPV em favor da advogada Lidiane Paula de Sousa, no 

valor de R$ 1.706,55, com espeque na súmula vinculante nº 47.

 II. Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias da expedição do ofício 

requisitório, intime-se a exequente para informar, em 30 (trinta) dias, se 

ocorreu o pagamento.

III. Após, conclusos para extinção ou providências pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 118833 Nr: 8843-11.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA FATIMA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I. Defiro como requer a exequente às f. 149/150. Expeça-se o necessário.

II. Restando evidenciado o efetivo adimplemento do débito executado, a 

extinção do feito é medida que sobressai.

III. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com supedâneo no 

artigo 924, II, do CPC.

IV. Após o cumprimento do item I e o trânsito em julgado desta sentença, 

arquive-se o feito, com as anotações e baixas de estilo.

 V. Sem custas.

VI. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 118898 Nr: 8882-08.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA XAVIER DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Conforme item III de f. 159, eventual pedido de cumprimento de sentença, 

ou mesmo o processamento do pedido de devolução de valores 

apresentado às f. 160/162, deverá ser promovido pela parte interessada 

através do sistema PJe (sem necessidade do recolhimento de custas, eis 

que importa em mera fase processual), devendo ser distribuído a este 

juízo, instruído com os documentos necessários.

II. Intimem-se, e, em seguida, arquive-se.

 III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 122348 Nr: 1780-95.2016.811.0045

 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: VAUDINA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I. Defiro como requer a exequente à f. 129. Expeça-se o necessário.

II. Restando evidenciado o efetivo adimplemento do débito executado, a 

extinção do feito é medida que sobressai.

III. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com supedâneo no 

artigo 924, II, do CPC.

IV. Após o cumprimento do item I e o trânsito em julgado desta sentença, 

arquive-se o feito, com as anotações e baixas de estilo.

 V. Sem custas.

VI. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 115019 Nr: 6683-13.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DE LOURDES NOVAES SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691/MT

 Vistos etc.
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I. Considerando que a parte exequente concordou com os valores 

apresentados pelo executado (f. 135-v), e levando por estima que o valor 

em execução não ultrapassa o teto constitucional para requisição de 

pequeno valor, nos termos do art. 100, §§ 3º e 4º, da CF, expeça-se:

a) Requisição de RPV em favor da exequente Marlene de Lourdes Novaes 

Santana, no valor de R$ 58.787,85;

b) Requisição de RPV em favor do advogado Lucas Fratari da Silveira 

Tavares, no valor de R$ 1.901,63, com espeque na súmula vinculante nº 

47.

 II. Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias da expedição do ofício 

requisitório, intime-se a parte autora para informar, em 10 (dez) dias, se 

ocorreu o pagamento do RPV.

III. Após, conclusos para extinção ou providências pertinentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 43000 Nr: 3306-73.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A M SIMON ME (XEROX E CIA LTDA), ANDRÉ 

MAURÍCIO SIMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11445/O

 Vistos etc.

I. Dê-se ciência às partes, bem como ao antigo patrono do Banco 

Bradesco - que apelou da sentença (Dr. Renato F. D. Nery) quanto ao 

retorno dos autos à Instância de piso e, após 30 (trinta) dias, arquive-se.

II. A Resolução TJ-MT/TP nº 03/2018, que regulamenta o Processo Judicial 

Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, prevê em seu artigo 13, inciso II, que os cumprimentos de 

sentença de processos físicos tramitarão em meio virtual.

III. Sendo assim, eventual pedido de cumprimento de sentença, ainda que 

seja somente de honorários advocatícios, deverá ser promovido através 

do sistema PJe (sem necessidade do recolhimento de custas, eis que 

importa em mera fase processual), devendo ser distribuído a este juízo, 

instruído com os documentos necessários (demonstração do título 

executivo judicial) e observando-se o disposto no art. 524 do CPC.

IV. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 106950 Nr: 2289-60.2015.811.0045

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, SERVIÇO 

AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, INSTITUTO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE LUCAS DO RIO VERDE, SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO-SINTEP, 

FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO 

MATO GROSSO - FESSP/MT, CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO BRASIL, FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DOS SERVIDORES 

E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS CÂMARAS DE VEREADORES, 

FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS DE MATO 

GROSSO, SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, SINDICATO 

DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

SINDICATO DOS MOVIMENTADORES DE MERCADORIAS EM GERAL DE 

LUCAS DO RIO VERDE, SINDICATO DOS VIGILANTES E GUARDAS 

SERVIDORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO, SINDICATO 

DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE OFICIAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT, VERA LÚCIA MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA AMÉLIA PIUCO - 

OAB:48122, BRUNO COSTA ÁLVARES SILVA - OAB:15.127, BRUNO 

JOSÉ RICCI BOAVENTURA - OAB:9271, CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745, CAROLINE SENA VIEIRA ROSA - OAB:23.301, CELSO 

ALVES PINHO - OAB:12709, CLAUDIO CARDOSO FÉLIX - OAB:OAB/MT 

12.004, DANIELLE DE OLIVEIRA XAVIER - OAB:24.623, DIOGO IBRAHIM 

CAMPOS - OAB:13296, FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:12770, 

Fernanda Vaucher de Oliveira Klein - OAB:12066, HUMBERTO 

MARQUES DA SILVA - OAB:9725-B/MT, JOÃO RICARDO VAUCHER DE 

OLIVEIRA - OAB:14.490, JOSÉ KRAMINSKI - OAB:10896, JOSÉ OSMIR 

BERTAZZONI - OAB:232045, JUCIANE PEREIRA LIMA - OAB:17.763-A, 

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - OAB:12027, MARCIANO 

XAVIER DAS NEVES - OAB:11190, MÁRCIO SEQUEIRA DA SILVA - 

OAB:48034, MÔNICA CHAGAS DOS SANTOS - OAB:28.712, NATALIA 

RAMOS BEZERRA REGIS - OAB:12048/O, PAULO CÉZAR PIZZOLOTTO 

- OAB:47572, RODNEY TORRALBO - OAB:118.891, RUY NOGUEIRA 

BARBOSA - OAB:4.678/MT, SÉRGIO MACHADO CEZIMBRA - 

OAB:48091, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - 

OAB:3.565-B

 Vistos etc.

Intimem-se os autores quanto a citação pendente, a fim de que 

impulsionem o feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 123874 Nr: 2498-92.2016.811.0045

 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: ANDRÉ DA CONCEIÇÃO ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER DE OLIVEIRA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA - 

OAB:17448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Reiterem-se os ofícios pendentes, anotando-se multa no valor de R$ 

5.000,00 em caso de não haver resposta.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 659 Nr: 44-72.1998.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS, ANTÔNIO FAGUNDES DE OLIVEIRA, JOSÉ NAKIRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARIEL ELIAS DE SOUZA - 

OAB:11945/B, JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:10962-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES - OAB:1.938-A/MT, 

Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo - OAB:8617/MT, TÁSSIO 

VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - OAB:13.948 MT

 Vistos etc.

Intime-se o credor para impulsionar o feito em 15 (quinze) dias, sob pena 

de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 25331 Nr: 3188-39.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CORREIA DE OLIVEIRA NETO, GUSTAVO SUTILO 

MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINE MONTEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANA GABI SICUTO - 

OAB:18.450, GUSTAVO SUTILO MARTINS - OAB:13.182, GUSTAVO 

SUTILO MARTINS - OAB:13182-B, SANDRO NASSER SICUTO - 

OAB:5.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PINHEIRO - 

OAB:OAB-MT/2621

 Vistos etc.
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1. O patrimônio expressivo do executado (conforme demonstrado pelo 

credor) impede a manutenção da gratuidade judiciária anteriormente 

deferida.

 2. Intime-se o exequente para impulsionar o feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender de direito.

Citação

Citação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1006076-41.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

A. T. D. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. B. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

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 CARTA PRECATÓRIA PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 

30 DIAS JUÍZO DEPRECANTE: 1ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE JUÍZO 

DEPRECADO:VARA CÍVEL DE UBERLÂNDIA-MG PROCESSO n. 

1006076-41.2019.8.11.0045 Valor da causa: R$ 4.575,21 ESPÉCIE: 

[Alimentos]->EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112) POLO ATIVO: Nome: 

ANGELICA TAVARES DE BARROS Endereço: Av. Tocantins, 459, pioneiro, 

LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ADRIANO MACHADO BORGES Endereço: AVENIDA PRINCESA IZABEL, 

1010, FUNDINHO, UBERLÂNDIA - MG - CEP: 38400-192 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO conforme despacho, petição 

inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento, para responder a ação, 

caso queira. Despacho:"I. De proêmio, em virtude de a presente ação 

tramitar em segredo de justiça, conforme ressai do artigo 189, inciso II, do 

Código de Processo Civil, defiro a solicitação de sigilo realizada no 

protocolo da lide. II. Defiro o pedido de gratuidade judiciária, conforme art. 

98 do Código de Processo Civil. III. Trata-se de execução de alimentos 

fundada em título executivo extrajudicial objetivando a cobrança do débito 

alimentar motivo pelo qual o procedimento cabível está disposto no artigo 

824 e seguintes do Código de Processo Civil (art. 913, CPC). IV. A petição 

inicial encontra-se instruída com título executivo extrajudicial e 

demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação 

(CPC, art. 798, I, a, b e art. 798, II, § único). V. Nos termos dos art. 528 e 

911, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte Executada, pessoalmente, para que, em 3 (três) dias, pague o 

débito, prove que o fez ou justifique a impossibilidade de efetuar o 

pagamento. VI. Cientifique-se a parte Executada que poderá ser presa por 

01 (um) a 03 (três) meses, em regime fechado, em caso de não 

pagamento (art. 528, § 3º, do CPC). VII. O débito alimentar que autoriza a 

prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações 

anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso 

do processo (art. 528, § 7º, do CPC). VIII. Sem prejuízo do determinado 

supra, nos termos do art. 912 do Código de Processo Civil, oficie-se à 

empresa descrita na exordial, para que promova com o desconto mensal 

da quantia fixada a título de alimentos a partir da primeira remuneração do 

Executado, sob pena de crime de desobediência, a teor do § 1°, do art. 

912 do Código de Processo Civil. Nesse ponto, deve a Secretaria Judicial 

guardar observância aos requisitos do oficio disposto no § 2°, do art. 912 

do Código de Processo Civil. IX. Após, intime-se a parte Exequente para 

que manifeste se houve o adimplemento do débito ou apresente os 

cálculos atualizados, no prazo de 15 dias. X. Por fim, dê-se vista ao 

Ministério Público. XI. Intime-se. XII. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

XIII. Às providências. (Assinado Digitalmente) CASSIO LUIS FURIM Juiz(a) 

de Direito OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

2ª Vara

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001115-62.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO MARTINELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABEL SGUAREZI OAB - MT8347-O (ADVOGADO(A))

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ APARECIDA DE ALMEIDA FEDERISI (EXECUTADO)

JOSE FEDERISE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO OAB - MT0007691A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1001115-62.2016.8.11.0045 EXEQUENTE: OSVALDO MARTINELLO 

EXECUTADO: JOSE FEDERISE, BEATRIZ APARECIDA DE ALMEIDA 

FEDERISI Vistos etc. Trata-se de ação de execução por quantia certa 

proposta por Osvaldo Martinello em desfavor de José Federisi e Beatriz 

Aparecida de Almeida Federisi, todos devidamente qualificados nos autos. 

Consta da inicial, em síntese, que os executados confessaram dever a 

quantia de R$ 498.767,00 para ser pago na data de 05.07.2013, conforme 

instrumento particular de confissão de dívida juntado aos autos. Narra o 

exequente, ainda, que os executados não efetuaram o pagamento na data 

aprazada e que foram exauridos todos os meios para obtenção do 

adimplemento da obrigação. Recebida a inicial e determinada a citação do 

executado (ID 1453300), o Exequente interpôs agravo de instrumento (ID 

1583296). Os Executados foram devidamente citados e opuseram 

embargos à execução (ID 1692301), que foram desentranhados, com 

posterior distribuição por dependência (ID 4895176). O acórdão do agravo 

de instrumento interposto foi juntado aos autos (ID 5799144). Foram 

realizadas a penhora e avaliação de bens, conforme auto juntado aos 

autos (ID 10275349) e a busca de bens via Bacenjud, Renajud e Infojud (ID 

16204504, 16204507 e 16204508). Em seguida, as partes compuseram 

acordo acerca do objeto da execução (ID 25174244). Os Executados 

informaram que efetivaram a outorga da escritura pública de compra e 

venda do imóvel objeto da dação em pagamento e requereram o 

cancelamento da penhora e restrição de bens (ID 28053073), tendo o 

Exequente manifestado anuência (ID 28063883). É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Estando regulares o termo formulado (ID 25174244), HOMOLOGO a 

convenção realizada nestes autos para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, bem como a desistência do prazo recursal. Em 

consequência declaro extinta a ação, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Determino a 

desconstituição da penhora sobre o imóvel (ID 10275349), o cancelamento 

da restrição dos automóveis Hyundai Elantra GLS, placa OAZ4588 e 

Toyota Hilux CD 4x4 SRV, placa OBA7020 e o desbloqueio dos valores de 

ID 16204504. Traslade-se cópia desta sentença para os autos dos 
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embargos à execução de nº 1001221-87.2017.8.11.0045. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Lucas do Rio Verde, 7 de 

fevereiro de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001740-91.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS SEBEN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA RIBEIRO DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON DIEGO CIUPAK OAB - MT21810/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO o Dr. ANDERSON DIEGO CIUPAK acerca da expedição da certidão 

de crédito de honorários advocatícios, que poderá ser retirada diretamente 

do PJE, pelo digno Doutor, uma vez que há certificação da autenticidade 

eletrônica dos documentos processuais. Assim, impulsiono os autos para 

arquivamento do mesmo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000247-79.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIR CESAR MARAFIGA (EXECUTADO)

MARILENE BECKMANN MARAFIGA (EXECUTADO)

 

INTIMO a autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias dê prosseguimento 

no feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002927-37.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT10410-O (ADVOGADO(A))

GIULIANNE CREPALDI SILVA OAB - MT17257/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR (EXECUTADO)

JOAO APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

INTIMO a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias dê 

prosseguimento no feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005437-23.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DARDO LORENZO BORNIA MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ LUNARDON OAB - PR23304 (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

apresente impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005417-32.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANADIR FERREIRA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE SOUZA GUIMARAES OAB - MG150552 (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

apresente impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005231-09.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SELMA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

apresente impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006055-65.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL MARTINS DI BERNARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMO a autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

apresente impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001433-11.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CARVALHO CONCEICAO (AUTOR(A))

CLARISCE DA SILVA DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE (REU)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT7249-E (ADVOGADO(A))

VALDIR MIQUELIN OAB - MT4613-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do requerido Hospital São Lucas, para que fique ciente acerca 

da proposta de honorários do perito, conforme ID 2884525 e, no prazo de 

10 (dez) dias, promova o depósito do valor.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006056-50.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR PAULO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

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: 1005580-12.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AXA SEGUROS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CEM TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Intimo o autor por seu procurador para, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestar sobre a certidão negativa do oficial de justiça.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41322 Nr: 1628-23.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRAPLENAGEM PRIMAVERA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DERLISE MARCHIORI - 

OAB:20014/O

 Intimação do(a) Dr(a DERLISE MARCHIORi, OAB-MT Nº 20014/O, nos 

termos do disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para 

devolver os autos em referência no prazo de 24 HORAS dias, sob pena 

de busca e apreensão dos autos bem como incorrer no disposto no artigo 

234 do Código de Processo Civil e demais cominações legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31521 Nr: 1598-56.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAPJ, RMODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO GUILHERME 

SCHNITZER NETO - OAB:15819/MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:, Raquel Bernardes Prestes - 

OAB:MT0026634O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO LUIS DALTO DE 

MORAES - OAB:13458-A/MT

 Intimação do(a) Dr(a Alberto Guilherme Schnitzer Neto , OAB-MT Nº15819 

, nos termos do disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para 

devolver os autos em referência no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão dos autos bem como incorrer no disposto no artigo 

234 do Código de Processo Civil e demais cominações legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31978 Nr: 2008-17.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEFERSON TOMAZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER PEREIRA BASTOS - 

OAB:MT/13698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21387/B, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA 

- OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT/14.258-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Executada para 

manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32304 Nr: 2170-12.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLI FACHINI, RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU LUIZ TRÊS, AURORA TRÊS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLI FACHINI - OAB:5425-B/MT, 

FERNANDA GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/O, MATEUS MENEGON - 

OAB:11.229-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

OAB:OAB/MS 2953-B, FELIPE ACCO RODRIGUES - OAB:14958, IGOR 

DEL CAMPO FIORAVANTE FERREIRA - OAB:OAB/MS 12522, VITOR 

DEL CAMPO FIORAVANTE FERREIRA - OAB:21632

 Intimação do(a) Dr(a) Alexandre Silveira , OAB-MT Nº25982 , nos termos 

do disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para devolver os 

autos em referência no prazo de 24 horas, sob pena de busca e 

apreensão dos autos bem como incorrer no disposto no artigo 234 do 

Código de Processo Civil e demais cominações legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39158 Nr: 4183-47.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN SERGIO LAZAROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSOVEL TRANSPORTES OURO VERDE 

LTDA, ROBSON FRANCISCO SANTOS, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DJENANE NODARI - 

OAB:13824/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:OAB-MT 11660, 

Guilherme Francisco Dorigan - OAB:15110-A, PAULO SÉRGIO 

DANIEL - OAB:MT 9173-B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MS, Thomaz Henrique R. de Carvalho - OAB:OAB/MT 

12476

 Intimação do(a) Dr(a )Djenane Nodari OAB-MT Nº 13824, nos termos do 

disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para devolver os autos 

em referência no prazo de 48 horas, sob pena de busca e apreensão dos 

autos bem como incorrer no disposto no artigo 234 do Código de Processo 

Civil e demais cominações legais, tendo em vista que estão em carga há 

mais de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5577 Nr: 278-49.2001.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREMIUM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO BERTOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR MIQUELIN - OAB:MT 

4.613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) Dr(a Alberto Guilherme Schnitzer Neto , OAB-MT Nº15819 

, nos termos do disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para 

devolver os autos em referência no prazo de 24 horas, sob pena de 

busca e apreensão dos autos bem como incorrer no disposto no artigo 

234 do Código de Processo Civil e demais cominações legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98576 Nr: 4854-31.2014.811.0045

 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: RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:MT 11.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) Dr(a)Ana Paula Marques Vieira , OAB-MT Nº27781 , nos 

termos do disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para 

devolver os autos em referência no prazo de 48 horas, sob pena de 

busca e apreensão dos autos bem como incorrer no disposto no artigo 

234 do Código de Processo Civil e demais cominações legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100514 Nr: 6327-52.2014.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTINA MENDES DE ALCÂNTARA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE ZANETTE - 

OAB:16974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) Dr(a)Dayane Zanette - OAB:16974/MT, nos termos do 

disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para devolver os autos 

em referência no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos autos bem como incorrer no disposto no artigo 234 do Código de 

Processo Civil e demais cominações legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 412 Nr: 3-13.1995.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO MECANICA OKA LTDA ME, YOSHIKASU 

OKA, MITSUYO OKA, HIDEO OKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286/MT

 Intimação do(a) Dr(a) Adelar Comiran , OAB-MT Nº 5079 , nos termos do 

disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para devolver os autos 

em referência no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos autos bem como incorrer no disposto no artigo 234 do Código de 

Processo Civil e demais cominações legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3948 Nr: 66-62.2000.811.0045

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BENEDITO BRISOLA FERREIRA, MARIA DO CARMO 

SILVA FERREIRA, BANCO SISTEMA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS COSTA LIMA, MARCIA 

MARIA COSTA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:MT 5.222, EVANDRO SILVA FERREIRA - OAB:11538/MT, LUIZ 

FILIPI CORDEIRO JACOMO - OAB:45.635OAB/GO, MARIA DE FATIMA 

RABELO JACOMO - OAB:6222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT, JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES - 

OAB:1.938-A/MT

 Intimação do(a) Dr(a Evandro Silva Ferreira, OAB-MT Nº 11538 , nos 

termos do disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para 

devolver os autos em referência no prazo de 48 horas, sob pena de 

busca e apreensão dos autos bem como incorrer no disposto no artigo 

234 do Código de Processo Civil e demais cominações legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5704 Nr: 408-39.2001.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREMIUM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO BERTOLO, MARIO AGOSTINHO LORENZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286/MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:MT 4.613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) Dr(a Alberto Guilherme Schnitzer Neto , OAB-MT Nº15819 

, nos termos do disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para 

devolver os autos em referência no prazo de 24 horas, sob pena de 

busca e apreensão dos autos bem como incorrer no disposto no artigo 

234 do Código de Processo Civil e demais cominações legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29564 Nr: 3641-97.2008.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDEO OKA, YOSHIKASU OKA, MITSUYO 

OKA, ELIZABETE TEIXEIRA DOS SANTOS OKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) Dr(a Adelar Comiran , OAB-MT Nº 5079 , nos termos do 

disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para devolver os autos 

em referência no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos autos bem como incorrer no disposto no artigo 234 do Código de 

Processo Civil e demais cominações legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37752 Nr: 2789-05.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES GUNTZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.L. BITENCOURT CRISTALDO EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) Dr(a Evandro Silva Ferreira, OAB-MT Nº 11538 , nos 

termos do disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para 

devolver os autos em referência no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão dos autos bem como incorrer no disposto no artigo 

234 do Código de Processo Civil e demais cominações legais, tendo em 

vista que estão em carga há mais de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41081 Nr: 1387-49.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES GUTZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILIANO LANZARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) Dr(a Evandro Silva Ferreira, OAB-MT Nº 11538 , nos 

termos do disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para 

devolver os autos em referência no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão dos autos bem como incorrer no disposto no artigo 

234 do Código de Processo Civil e demais cominações legais, tendo em 

vista que estão em carga há mais de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41322 Nr: 1628-23.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRAPLENAGEM PRIMAVERA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DERLISE MARCHIORI - 

OAB:20014/O

 Intimação do(a) Dr(a DERLISE MARCHIORi, OAB-MT Nº 20014/O, nos 

termos do disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para 

devolver os autos em referência no prazo de 24 HORAS dias, sob pena 

de busca e apreensão dos autos bem como incorrer no disposto no artigo 

234 do Código de Processo Civil e demais cominações legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166590 Nr: 1747-03.2019.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RICARDO AZZOLINI PEREIRA JUNIOR, ROSA MARIA 

OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO AZZOLINI PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO GUILHERME 

SCHNITZER NETO - OAB:15819/MT, Raquel Bernardes Prestes - 

OAB:MT0026634O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) Dr(a Alberto Guilherme Schnitzer Neto , OAB-MT Nº15819 

, nos termos do disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para 

devolver os autos em referência no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão dos autos bem como incorrer no disposto no artigo 

234 do Código de Processo Civil e demais cominações legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167997 Nr: 2521-33.2019.811.0045

 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: DANIEL PRIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA APARECIDA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONATAN GOMES DUARTE - 

OAB:PR/71613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Intimação do(a) Dr(a )Dionatan Gomes Duarte OAB-MT Nº 71613, nos 

termos do disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para 

devolver os autos em referência no prazo de 48 horas, sob pena de 

busca e apreensão dos autos bem como incorrer no disposto no artigo 

234 do Código de Processo Civil e demais cominações legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115788 Nr: 7121-39.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDCSS, JPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONATAN GOMES DUARTE - 

OAB:PR/71613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação do(a) Dr(a )Dionatan Gomes Duarte OAB-MT Nº 71613, nos 

termos do disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para 

devolver os autos em referência no prazo de 48 horas, sob pena de 

busca e apreensão dos autos bem como incorrer no disposto no artigo 

234 do Código de Processo Civil e demais cominações legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117559 Nr: 8169-33.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDP, AADL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONATAN GOMES DUARTE - 

OAB:PR/71613

 Intimação do(a) Dr(a )Dionatan Gomes Duarte OAB-MT Nº 71613, nos 

termos do disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para 

devolver os autos em referência no prazo de 48 horas, sob pena de 

busca e apreensão dos autos bem como incorrer no disposto no artigo 

234 do Código de Processo Civil e demais cominações legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125506 Nr: 3245-42.2016.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEILTON GRAVA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLOPLANTA CONSULTORIA AGRÍCOLA 

LTDA, WASHINGTON LUIZ MAYER - ME, JOSEMARI MARTINS SALGUEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT, LUIZ GUSTAVO GIARETTA - OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CANDIDO MAYER - 

OAB:85183-RS

 Intimação do(a) Dr(a Evandro Silva Ferreira, OAB-MT Nº 11538 , nos 

termos do disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para 

devolver os autos em referência no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão dos autos bem como incorrer no disposto no artigo 

234 do Código de Processo Civil e demais cominações legais, tendo em 

vista que estão em carga há mais de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128215 Nr: 4633-77.2016.811.0045

 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: DANIEL PRIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANNA DANIELLE PIOR, ALESSANDRA 

APARECIDA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONATAN GOMES DUARTE - 

OAB:PR/71613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) Dr(a )Dionatan Gomes Duarte OAB-MT Nº 71613, nos 

termos do disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para 

devolver os autos em referência no prazo de 48 horas, sob pena de 

busca e apreensão dos autos bem como incorrer no disposto no artigo 

234 do Código de Processo Civil e demais cominações legais.

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO 30 DIAS Dados do Processo: Processo: 

682-27.2006.811.0045 Código: 19344 Vlr Causa: R$ 0,00 Tipo: Cível 

E s p é c i e :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento- >PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Polo Ativo: LASSALETE MARIA BAMBERG MEINERS Polo 

Passivo: ROMALDO MEINERZ Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROMALDO 

MEINERZ (Requerido(a)), Cpf: 55470505987, Rg: 3.306.02-8, produtor 

rural, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT, CEP: 78455000. FINALIDADE: 

CHAMAMENTO DO REQUERIDO, acima qualificado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido para entrar na posse de seus bens, bem como sua 

INTIMAÇÃO, para tomar conhecimento de que foram procedidos o 

arrolamento e a arrecadação de seus bens, em 16/01/2012, às : horas, na 

cidade de LUCAS DO RIO VERDE - MT (Art. 1161 CPC), conforme Auto de 

Arrolamento de Bens de Ausente acostado aos autos, do qual constam os 

seguintes bens: - Imóvel Rural, localizado no Lote 15, Setor 06, com área 

de 200,00ha (duzentos hectares), situado no projeto especial de 

assentamento, Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, Matrícula nº 20.725 

do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Lucas do 

Rio Verde/MT. - Imóvel Rural caracterizado como lote nº 65 do Setor 02 do 

Projeto Especial de Assentamento Lucas do Rio Verde - Primeira Etapa, 

com área de 200,00 (duzentos hectares), sob matrícula nº 2.369 do 

cartório de registro de imóveis da Comarca de Sorriso - MT. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juliana Borges, digitei. Lucas do 

Rio Verde, 26 de outubro de 2018 Guilherme Pereira Dias Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

4ª Vara

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144166 Nr: 5716-94.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHANDERLEI CELESTINO XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CHANDERLEI CELESTINO XAVIER, Cpf: 
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03880919917, Rg: 89835755, Filiação: Roseny Pires Celestino Xavier e 

Aristides Xavier, data de nascimento: 02/12/1982, brasileiro(a), natural de 

Ponta Grossa-PR, solteiro(a), Telefone (65) 9 9952-7292. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: "(...) Consta do incluso procedimento investigativo que, 

no dia 03 de agosto de 2017, por volta das 23:50 min, na Avenida Mato 

Grosso, via pública desta urbe de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado 

CHANDERLEI CELESTINO XAVIER, qualificado à fl. 06/06v, conduzia 

veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da 

influência de álcool.(...)"

Despacho: “Vistos etc., 1. Ante as diligências encetadas, defiro o acima 

requerido pelo Ministério Público e, de consequência, determino a citação e 

intimação do acusado, via edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos 

do artigos 361 e 363, § 1º, ambos do CPP. 2. Após, dê-se vista ao 

Ministério Público e, voltem-me os autos conclusos. 3. Dou os presentes 

por intimados. 4. Às providências e expedientes necessários, observando 

as formalidades legais”.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, BRENDON MURYEL 

SCHEFFER BINKO, digitei.

Lucas do Rio Verde, 06 de setembro de 2019

Anderson Rafael Tafernaberri Leite Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152478 Nr: 1385-35.2018.811.0045

 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: FRANCIELE FRANZ SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILCEIA MOLINETE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LÚCIA MIQUELIN - 

OAB:5.885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a advogada da querelante, Dra. Vera Lucia Miquelin OAB/MT 

5.885, para que dentro do prazo legal, se manifeste quanto ao 

cumprimento do acordo celebrado entre as partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 167615 Nr: 2311-79.2019.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR JOAQUIM RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:7.044 -B/MT, FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO 

RODRIGUES - OAB:9301/MT

 Ofício n.º 010/2020/GAB Lucas do Rio Verde/MT., 06 de fevereiro de 

2020.

Do: Excelentíssimo Senhor Dr. HUGO JOSÉ FREITAS DA SILVA – 

Digníssimo Juiz de Direito da 4ª. Vara da Comarca de Lucas do Rio 

Verde/MT.

Ao: Excelentíssimo Senhor Des. MARCOS MACHADO – Digníssimo Relator 

do Mandado de Segurança n.º 1001015-09.2020.8.11.0000 – Lucas do Rio 

Verde/MT.

Senhor Relator,

Na oportunidade em que me apraz cumprimentar Vossa Excelência, 

sirvo-me do presente para responder ao Malote Digital encaminhado pela 

Turma de Câmaras Criminais Reunidas, recebido em 31 de janeiro de 2020, 

através do qual requisita informações sobre o fato que originou o 

Mandado de Segurança n.º 1001015.09.2020.8.11.0000 – Lucas do Rio 

Verde/MT, impetrado por Maxson Aparecido da Silva em desfavor do Juiz 

de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos 

seguintes termos:

No dia 14 de janeiro de 2019, a Autoridade Policial representou pela 

decretação da prisão preventiva do impetrante, ante a prática do crime de 

estupro de vulnerável contra a vítima Marielly Bergamini da Silva.

No dia 15 de janeiro de 2019, foi decretada a prisão preventiva do 

impetrante, visando à garantia da ordem pública e a conveniência da 

instrução criminal.

No dia 28 de janeiro de 2019, foi indeferido o pedido de revogação da 

prisão preventiva formulado pela Defesa constituída do impetrante.

 No dia 02 de maio de 2019, a Autoridade Policial concluiu o inquérito 

policial instaurado em desfavor do impetrante, indiciando-o pela prática do 

crime descrito no artigo 217-A, do Código Penal.

No dia 09 de maio de 2019, o representante do Ministério Público ofereceu 

denúncia em desfavor do impetrante, imputando-lhe a prática do crime 

descrito no artigo 217-A, por diversas vezes, na forma do artigo 71, 

caput, c/c artigo 226, inciso II, todos do Código Penal (denúncia anexa).

No dia 15 de maio de 2019, foi recebida a denúncia oferecida em desfavor 

do impetrante, determinando-se a citação pessoal do mesmo.

 No dia 31 de maio de 2019, a Defesa constituída do impetrante apresentou 

resposta à acusação em favor do mesmo.

 No dia 10 de junho de 2019, foi indeferido novo pedido de revogação da 

prisão preventiva formulado pela Defesa constituída do impetrante e 

determinada a intimação pessoal do advogado constituído aos autos para 

adequação do rol de testemunhas nos exatos termos do artigo 401, do 

CPP.

No dia 08 de julho de 2019, foi proferido despacho saneador nos autos, 

designando audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de outubro 

de 2019, às 13h30min.

 No dia 09 de outubro 2019, foi realizada a audiência de instrução e 

julgamento, oportunidade em que ocorreram os seguintes atos: 1. 

Inquirição da vítima Marielly Bergamini da Silva; 2. Inquirição das 

testemunhas/informantes Marta Bergamini da Silva, Monique dos Santos 

Cerqueira, Lais Marinheiro Seixas, Lúcia Nunes Sanches do Nascimento, 

Márcio Guaraci Trentin, Josiele Pires dos Santos Duarte, Edineuza Maria 

da Silva e Zelma Rosa Trindade Silva; 3. Deferido pedido das partes de 

oitiva da testemunha referida Samanta Piccini, com fundamento no artigo 

402, do CPP; 4. Deferido o pedido da Defesa de requisição à Secretaria 

Municipal de Educação de eventual atestado/laudo médico da testemunha 

Marta Bergamini da Silva; 5. Determinada a citação edilícia do impetrante 

(ata de audiência anexa).

 No dia 02 de dezembro de 2019, foi designada audiência para o dia 04 de 

fevereiro de 2020, às 13h30min, para oitiva da testemunha Samanta 

Piccini, bem como foi indeferido pedido de diligências formulado pela 

Defesa constituída do impetrante e determinado o desentranhamento de 

envelope acostado aos autos pela Defesa (decisão anexa).

No dia 04 de fevereiro de 2020, foi realizada audiência supracitada, onde 

ocorreu o seguinte: 1. inquirição da testemunha Samanta Piccini; 2. 

Deferido pedido de habilitação de assistente de acusação da genitora da 

vítima; 3. indeferido pedido da Defesa do impetrante de quebra do sigilo 

dos dados telefônicos de testemunhas; 4. postergada a análise do pedido 

de litigância de má-fé formulado pelo representante do Ministério Público; 

5. determinada a apresentação dos memoriais finais escritos das partes, 

no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias (ata de audiência anexa).

Sem mais para o momento, apresento a Vossa Excelência os protestos da 

minha elevada consideração.

Respeitosamente,

Hugo José Freitas da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 173241 Nr: 5771-74.2019.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO FELIPE DA CRUZ VARGAS, 

TEONIS BARROS DE OLIVEIRA, JOÃO PEDRO DE SOUZA AVIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WOLNEY CEZA MESQUITA 

TOLEDO - OAB:7260/MT

 . 2. Dos acusados Teonis Barros de Oliveira, João Pedro de Souza Aviz e 

Leonardo Felipe da Cruz VargasA Defesa do acusado João Pedro de 
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Souza Aviz, por ocasião da resposta à acusação (fls. 139/141), requereu 

o reconhecimento da inépcia da peça inicial acusatória.Consultado o 

Ministério Público, este manifestou pelo desacolhimento da preliminar (fl. 

142). Pois bem.Analisando detidamente os autos, tenho que o pedido de 

reconhecimento de inépcia da inicial acusatória não merece acolhimento, 

pois a denúncia preenche os requisitos do artigo 41, do Código de 

Processo Penal, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 

395, do mesmo Diploma Legal, estando, desta forma, apta a produzir os 

seus jurídicos legais efeitos.Portanto, indefiro a preliminar em questão.Com 

efeito, não havendo outras preliminares a serem apreciadas, e não 

vislumbrando as hipóteses previstas no artigo 397, do Código de Processo 

Penal (alterado pela Lei nº. 11.719/2008), DOU O FEITO POR SANEADO, e 

de consequência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

21 de fevereiro de 2020, às 13h30min. .3. Da revisão da prisão preventiva 

(artigo 316, parágrafo único, do CPP)Analisando detidamente os motivos 

esposados na decisão proferida no feito nº. 5614-04.2019 (id. 172988), 

verifica-se que bem expostas estão as razões que ensejaram na 

decretação da prisão preventiva dos acusados, ante a presença dos 

indícios da autoria, da materialidade delitiva e o reconhecimento da 

imprescindibilidade da medida extrema para garantia da ordem pública, não 

havendo alteração fática capaz de maculá-la. ISSO POSTO, pelos fatos e 

fundamentos na decisão proferida no feito nº. 5614-04.2019 (id. 172988), 

os quais fazem parte integrante desta decisão, MANTENHO a prisão 

preventiva dos acusados.4. Às providências e expedientes necessários, 

observando as formalidades legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004501-95.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EFRAIM CLEVERSON DORNELES SANTIAGO (EXEQUENTE)

RAFAEL WASNIESKI (EXEQUENTE)

MAURICIO VIEIRA SERPA (EXEQUENTE)

RICARDO ROBERTO DALMAGRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EFRAIM CLEVERSON DORNELES SANTIAGO OAB - MT24289/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARINILDO RODRIGUES MELLO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004501-95.2019.8.11.0045. EXEQUENTE: EFRAIM CLEVERSON 

DORNELES SANTIAGO, RICARDO ROBERTO DALMAGRO, MAURICIO 

VIEIRA SERPA, RAFAEL WASNIESKI EXECUTADO: ARINILDO RODRIGUES 

MELLO Vistos. Indefiro o pedido de Id. 25617091. O autor deverá 

protocolar nova ação. Certifique-se o trânsito em julgado. Arquive-se com 

as advertências de praxe. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT, 17 de 

dezembro de 2019. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004501-95.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EFRAIM CLEVERSON DORNELES SANTIAGO (EXEQUENTE)

RAFAEL WASNIESKI (EXEQUENTE)

MAURICIO VIEIRA SERPA (EXEQUENTE)

RICARDO ROBERTO DALMAGRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EFRAIM CLEVERSON DORNELES SANTIAGO OAB - MT24289/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARINILDO RODRIGUES MELLO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004501-95.2019.8.11.0045. EXEQUENTE: EFRAIM CLEVERSON 

DORNELES SANTIAGO, RICARDO ROBERTO DALMAGRO, MAURICIO 

VIEIRA SERPA, RAFAEL WASNIESKI EXECUTADO: ARINILDO RODRIGUES 

MELLO Vistos. Indefiro o pedido de Id. 25617091. O autor deverá 

protocolar nova ação. Certifique-se o trânsito em julgado. Arquive-se com 

as advertências de praxe. Às providências. 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: 1004410-05.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GLISS BOUTIQUE EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA ANTONIO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seus advogados e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005863-35.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZEFERINO BORTOLON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR PAHIM FERREIRA (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 20/03/2020 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 20/03/20 15:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010861-63.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WASHINGTON DOUGLAS ROCHA (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 20/03/2020 Hora: 15H30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95 20/03/20 15:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004499-28.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL GALBIATTI COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

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 . 

1004499-28.2019.8.11.0045 Valor da causa: R$ 4.525,88 ESPÉCIE: 

[Adicional de Serviço Noturno, Descontos Indevidos, Contribuição sobre a 

folha de salários]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: RAFAEL GALBIATTI COSTA Endereço: av para, 

cidade nova, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO 

PASSIVO: Nome: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Endereço: 

AVENIDA DOS INGÁS, - DE 2933 A 3221 - LADO ÍMPAR, JARDIM 

IMPERIAL, SINOP - MT - CEP: 78555-000 A presente e a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, nos termos do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067410/2/2020 Página 255 de 703



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, 7 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: 1003555-26.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI JOSE DE ALMEIDA (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)

 

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 . 

1003555-26.2019.8.11.0045 Valor da causa: R$ 5.049,50 ESPÉCIE: 

[Adicional de Serviço Noturno, Descontos Indevidos, Contribuição sobre a 

folha de salários]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: RONICLEI JOSE DE ALMEIDA Endereço: RUA 

MANACA, 25, SERRADO, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 

POLO PASSIVO: Nome: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

Endereço: RUA C, BLOCO III, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-005 A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos 

termos do processo acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 

9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

LUCAS DO RIO VERDE, 7 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: 1003064-19.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELITO SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

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 . 

1003064-19.2019.8.11.0045 Valor da causa: R$ 7.121,76 ESPÉCIE: 

[Adicional de Serviço Noturno, Descontos Indevidos, Contribuição sobre a 

folha de salários]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: JOSELITO SILVA ALVES Endereço: RUA PLATINA, 

S/N, LT 18, QD 64, LUIS TESSELE JR., LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 POLO PASSIVO: Nome: MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV Endereço: RUA C, BLOCO III, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-005 A INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, nos termos do 

artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. LUCAS DO RIO VERDE, 7 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 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002911-83.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

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 . 

1002911-83.2019.8.11.0045 Valor da causa: R$ 5.093,52 ESPÉCIE: 

[Adicional de Serviço Noturno, Descontos Indevidos, Contribuição sobre a 

folha de salários]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: PAULO SERGIO RAMOS DA SILVA Endereço: RUA 

ITAPEJARA DO OESTE, 1706, LOTE 08, QD 3, BAIRRO PIONEIRO, LUCAS 

DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Endereço: RUA C, BLOCO III, CENTRO 

POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-005 A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, nos termos 

do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. LUCAS DO RIO VERDE, 7 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: 1002608-69.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DE LIMA (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)

 

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 . 

1002608-69.2019.8.11.0045 Valor da causa: R$ 11.815,60 ESPÉCIE: 

[Adicional de Serviço Noturno, Descontos Indevidos, Contribuição sobre a 

folha de salários]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: ANTONIO PEREIRA DE LIMA Endereço: 01B, Luiz C. 

Tessele Jr. II, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO 

PASSIVO: Nome: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Endereço: RUA 

C, BLOCO III, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78049-005 AINTIMAÇÃO 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, 7 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.

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001790-20.2019.8.11.0045

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:

ARMELINDO MENON (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1001790-20.2019.8.11.0045 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Citação]

->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: BANCO DO BRASIL SA 

POLO PASSIVO: ARMELINDO MENON Impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para depositar o complemento da 

diligência no valor de R$ R$240,00 (duzentos e quarenta reais ) do Senhor 

Oficial de Justiça conforme certidão de ID 28956382, a guia de 

complementação de diligência deverá ser emitida no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar 

comprovante nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000504-70.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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OSMAR RITA SEVERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR OAB - MT20055-O 

(ADVOGADO(A))

WILLIAN GONCALVES DA SILVA OAB - MT18400/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000504-70.2020.8.11.0045. 

REQUERENTE: OSMAR RITA SEVERINO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS VISTO. Trata-se de AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO C.C. CONVERSÃO 

EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA INAUDITA ALTERA PARTE, 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 

28793761-pp. 06/07), 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 

28793757, 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. OSMAR RITA 

SEVERINO, o que deve ser feito no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

multa diária de R$ 200,00 (art. 297, CPC), mantendo o benefício pelo 

período de 180 (cento e oitenta) dias. Findado o prazo de manutenção do 

benefício, sem a realização da perícia médica, e não ocorrendo 

recuperação, determino que a parte autora apresente aos autos, 

documentos médicos atualizados, datados em até 30 (trinta) dias, 

comprovando a permanência da incapacidade, para que se necessário 

seja prorrogado o prazo do auxílio doença concedido em sede de tutela 

antecipada, até que a perícia médica seja realizada. INTIME-SE o INSS, por 

meio da EADJ - Equipe de Atendimento a Demanda Judicial, Gerência 

Executiva, situada na Av. Getúlio Vargas, n.º 533, 4º Andar, Centro, CEP 

78.005-600, Cuiabá-MT, para que faça prova da implantação do benefício, 

DEVENDO CONSTAR NO MANDADO O NOME DO AUTOR, RG, CPF, DATA 

DE NASCIMENTO E NOME DA MÃE. No mais, a praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstram que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Em razão do acima exposto é que, à luz da impossibilidade 

de conciliação entre as partes, dispenso a realização de audiência de 

conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do CPC, assim, DETERMINO a 

citação do réu para, querendo, contestar a ação, nos termos do art. 336 e 

seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 231, II e art. 183, 

todos do CPC). Cientifique-se o instituto requerido que, não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Proceda, a Secretaria, a 

nomeação do perito no sistema AJG. Quanto ao valor dos honorários 

periciais, cumpre ressaltar que é facultado ao juiz ultrapassar o limite 

máximo estabelecido (R$ 200,00), em até 03 (três) vezes, atendendo ao 

grau de especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de 

sua realização (art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014). 

Portanto, considerando-se a enorme dificuldade para encontrar 

profissionais que aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao 

grau de complexidade do exame e à diligência e zelo do único profissional 

cadastrado no sistema da AJGF para a nossa comarca, bem como o 

posicionamento dos demais magistrados dessa comarca em relação à 

questão, ARBITRO os honorários periciais no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), a serem arcados pela Justiça Federal. É 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício. Quanto à apresentação dos quesitos, verifica-se que a parte 

autora já apresentou na inicial. Por sua vez, em relação aos quesitos do 

INSS, junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto 

Requerido nas demandas previdenciárias. Assinalada data para 

realização da perícia, intimem-se as partes e os respectivos assistentes, 

se houverem, observando-se prazo razoável com intuito de evitar que 

reste frustrada a realização dos atos designados. O laudo pericial deverá 

ser entregue em cartório no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

finalização da perícia. Entregue o laudo, manifestem-se as partes em 05 

(cinco) dias. Não havendo solicitação de esclarecimentos, requisite-se o 

pagamento dos honorários junto ao sistema da AJG. Defiro a gratuidade 

da justiça. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 04 de fevereiro de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004768-04.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004427-41.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA OAB - MT0017088A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELIO ROHSLER (EXECUTADO)

MARI ROHSLER (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1004427-41.2019.8.11.0045 Valor da causa: R$ 1.234.597,39 ESPÉCIE: 

[Cédula de Crédito Bancário, Expropriação de Bens]->EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: BANCO DA AMAZONIA SA 

POLO PASSIVO : NELIO ROHSLER MARI ROHSLER Certifico e dou fé que, 

com o objetivo de encaminhar o mandado à central de mandados em 

comarca diversa à do juízo de origem, considerando a Portaria n. 

142/2019-CGJ é necessário que a parte autora providencie a guia para 

pagamento da diligência que 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 37760 Nr: 2797-79.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DE 

ASSENTADOS DO PROJETO ELDORADO I LTDA COOPERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGALHÃES E REZENDE DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS DO NORDESTE, REZENDE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL JUNG - OAB:17.220, 

NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:MT/7720-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO MARCELO 

BRANDÃO - OAB:4.239 CE, SONIA MARINA CHACON BRANDÃO - 

OAB:10.728-CE

 VISTOS.

Defiro a penhora on-line solicitada pela exequente, via sistema BACENJUD, 

com fulcro no art. 854 do CPC.

A solicitação de bloqueio foi efetuada, contudo, conforme se verifica do 

Detalhamento de Ordem Judicial (anexo), nenhum valor disponível foi 

encontrado nas contas bancárias em nome do (a) (s) devedor (a) (es).

Defiro também, a busca de veículos em nome do (a) (s) executado (a) (s) 

através do sistema RENAJUD.

Sendo localizados veículos livres de qualquer ônus em nome do (a) (s) 

devedor (a) (es), determino desde já, a constrição, nos termos requeridos 

pelo credor (a) (es), juntando aos autos o respectivo comprovante de 

restrição e/ou penhora.

Havendo a penhora, desde já intime-se o (a) (s) executado (a) (s).

Caso contrário, junte-se aos autos somente o extrato RENAJUD.

Intime-se o (a) (s) exequente (s) para se manifestar sobre as informações 

obtidas pelos sistemas informatizados, devendo desde logo requerer o 

que entender de direito para prosseguimento da execução. Prazo: 15 

(quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 42359 Nr: 2667-55.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VF COMÉRCIO DE ESQUADRIAS E VIDROS LTDA, 

REGINA LEISMANN BOITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON PAULO FONTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro a penhora on-line solicitada pela exequente, via sistema BACENJUD, 

com fulcro no art. 854 do CPC.

A solicitação de bloqueio foi efetuada, contudo, conforme se verifica do 

Detalhamento de Ordem Judicial (anexo), nenhum valor disponível foi 

encontrado nas contas bancárias em nome do (a) (s) devedor (a) (es).

Defiro também, a busca de veículos em nome do (a) (s) executado (a) (s) 

através do sistema RENAJUD.

Sendo localizados veículos livres de qualquer ônus em nome do (a) (s) 

devedor (a) (es), determino desde já, a constrição, nos termos requeridos 

pelo credor (a) (es), juntando aos autos o respectivo comprovante de 

restrição e/ou penhora.

Saliento, por oportuno, que a restrição de circulação de veículo via 

sistema RENAJUD, somente é cabível quando demonstrada a dificuldade 

na localização do bem móvel, ou ainda, quando o (a) (s) executado (a) (s) 

impossibilitar o cumprimento de medida judicial, o que não é o caso.

Havendo a penhora, desde já intime-se o (a) (s) executado (a) (s).

Caso contrário, junte-se aos autos somente o extrato RENAJUD.

Intime-se o (a) (s) exequente (s) para se manifestar sobre as informações 

obtidas pelos sistemas informatizados, devendo desde logo requerer o 

que entender de direito para prosseguimento da execução. Prazo: 15 

(quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 90888 Nr: 4784-48.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUVERDENSE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 

LTDA-ME (ATACADÃO TREVO), JOSÉ TENIER COELHO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.(...) Ciência ao exequente das informações obtidas através do 

sistema BACENJUD, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze dias) dias.Sem prejuízo, 

certifique-se a Sra. Gestora nos termos recomendados à p. 80.Certificado 

o decurso do prazo sem a constituição de advogado pelos executados, 

nos termos do que determina o art. 72, inciso II, do CPC, desde já, NOMEIO 

o Dr. Sérgio Alberto Botezini do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade La 

Salle como curador especial aos executados revéis citados por hora certa 

(p. 40), a quem se dará vistas dos autos para fins de direito.Cumpra-se. 

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 94300 Nr: 1255-84.2014.811.0045

 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): ELISANGELA ALVES DE ANHAIA VIEIRA, 

ELISANGELA ALVES DE ANHAIA, VILMAR VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREIA 

DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro a penhora on-line solicitada pela exequente, via sistema BACENJUD, 

com fulcro no art. 854 do CPC.

A solicitação de bloqueio foi efetuada, contudo, conforme se verifica do 

Detalhamento de Ordem Judicial (anexo), nenhum valor disponível foi 

encontrado nas contas bancárias em nome do (a) (s) devedor (a) (es).

Ciência ao exequente das informações obtidas através do sistema 

BACENJUD, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze dias) dias.

Sem prejuízo, certifique-se a Sra. Gestora o decurso do prazo para o 

pagamento da dívida ou garantia da execução, bem como se houve 

propositura de embargos pelos devedores.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 99545 Nr: 5602-63.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FASVEL RETIFICA DE MOTORES E BOMBAS 

INJETORAS LTDA - EPP, ELIVELTON VANDERLEY DE FREITAS, JOSE 

FAUSTINO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:33.237/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.
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Defiro a penhora on-line solicitada pela exequente, via sistema BACENJUD, 

com fulcro no art. 854 do CPC.

Procedi à ordem de bloqueio do valor devido, contudo, foram encontradas 

quantias consideradas irrisórias frente ao total da dívida executada, de 

modo que promovi o desbloqueio do valor, com fundamento no art. 836, do 

CPC.

Ciência ao exequente das informações obtidas através do sistema 

BACENJUD, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 116869 Nr: 7765-79.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.(...).”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.No mesmo prazo, diga o 

exequente se pretende a desistência ou não, da penhora do imóvel objeto 

da matrícula 40789.Em tempo, certifique-se a Sra. Gestora o decurso do 

prazo para o pagamento da dívida ou garantia da execução, bem como se 

houve propositura de embargos pelo devedor.Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 90718 Nr: 4621-68.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEMAR CHRIST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE 

PNEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAIN VILLENEUVE MEDINA 

DE OLIVEIRA - OAB:63.036/PR

 VISTOS.

Defiro a penhora on-line solicitada pela exequente, via sistema BACENJUD, 

com fulcro no art. 854 do CPC.

A solicitação de bloqueio foi efetuada, contudo, conforme se verifica do 

Detalhamento de Ordem Judicial (anexo), nenhum valor disponível foi 

encontrado nas contas bancárias em nome do (a) (s) devedor (a) (es).

Ciência ao exequente das informações obtidas através do sistema 

BACENJUD, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze dias) dias.

No mais, certifique-se a Sra. Gestora o decurso do prazo para a 

executada apresentar impugnação, nos termos da decisão de p. 278.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 436 Nr: 2209-82.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO BECKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIENE MARQUES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, RUY MEDEIROS - OAB:4498/MT

 VISTOS.

Defiro a penhora on-line solicitada pela exequente, via sistema BACENJUD, 

com fulcro no art. 854 do CPC.

Procedi à ordem de bloqueio do valor devido, contudo, foram encontradas 

quantias consideradas irrisórias frente ao total da dívida executada, de 

modo que promovi o desbloqueio do valor, com fundamento no art. 836, do 

CPC.

Ciência ao exequente das informações obtidas através do sistema 

BACENJUD, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Sem prejuízo, determino a inclusão do nome da executada no cadastro de 

inadimplentes, nos termos do art. 782, §3º do CPC, conforme requerido 

pelo exequente.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 37741 Nr: 2778-73.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETROLUCAS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROLUCAS COMERCIO E SERVIÇOS 

ELETRÔNICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HUMBERTO 

FERNANDES BIZERRA - OAB:140332/SP

 VISTOS.Defiro a penhora on-line solicitada pelo exequente, via sistema 

BACENJUD, com fulcro no art. 854 do CPC.(...) Assim, intime-se a empresa 

executada, na pessoa de seu advogado, via DJE, ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio (art. 

854, § 2.º, do NCPC), para tomar conhecimento da constrição, devendo no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar MANIFESTAÇÃO, comprovando a 

caracterização das matérias do art. 854, § 3º, do NCPC, 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.Não 

sendo apresentada manifestação no prazo acima assinalado, 

certifique-se.Certifique-se ainda, o decurso do prazo para a executada 

apresentar impugnação nos termos da decisão de p. 300.Em tempo, 

proceda a escrivania a retificação do polo ativo da ação, visto tratar-se de 

cumprimento de sentença relativo à verba honorária sucumbencial, 

formulado por Tarcisio Alexandre de Oliveira (pp. 255/259).Intimem-se as 

partes. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 10473 Nr: 1870-60.2003.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDLLBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286/MT, VALDINEIA MIQUELIN BERTAN - OAB:7.249, 

VALDIR MIQUELIN - OAB:MT 4.613, VERA LÚCIA MIQUELIN - 

OAB:5.885/MT

 VISTOS.

Defiro a penhora on-line solicitada pela exequente, via sistema BACENJUD, 

com fulcro no art. 854 do CPC.

Procedi à ordem de bloqueio do valor devido, contudo, foram encontradas 

quantias consideradas irrisórias frente ao total da dívida executada, de 

modo que promovi o desbloqueio do valor, com fundamento no art. 836, do 

CPC.

Diante disso, defiro nova busca de veículos em nome do (a) (s) executado 

(a) (s) através do sistema RENAJUD.

Sendo localizados veículos livres de qualquer ônus em nome do (a) (s) 

devedor (a) (es), determino desde já, a constrição, nos termos requeridos 

pelo credor (a) (es), juntando aos autos o respectivo comprovante de 

restrição e/ou penhora.

Caso contrário, junte-se aos autos somente o extrato RENAJUD.

Havendo a penhora, desde já intime-se o (a) (s) executado (a) (s).

Por fim, defiro a pesquisa junto ao sistema INFOJUD, somente no tocante à 

última declaração de imposto de renda do executado, haja vista a 

requisição de informações concernentes aos anos anteriores, em outras 

oportunidades (p. 293 e 297).

Retornando informações sigilosas, proceda a juntada no respectivo feito, 

considerando que já tramita em segredo de justiça (p. 207).
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 Intime-se o (a) (s) exequente (s) para se manifestar sobre as 

informações obtidas pelos sistemas informatizados, devendo desde logo 

requerer o que entender de direito para prosseguimento da execução. 

Prazo: 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 43640 Nr: 3948-46.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUERINO FERRARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR GONGORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ PIVETTA FERRARIN - 

OAB:10023/MT, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - OAB:9012/MT, 

MARCOS TOMÁS CASTANHA - OAB:4.910, RODRIGO SAMARTINO 

ALBINO - OAB:304851

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO CRISTOFOLINI - 

OAB:15882/MT

 VISTOS.

Defiro a penhora on-line solicitada pela exequente, via sistema BACENJUD, 

com fulcro no art. 854 do CPC.

A solicitação de bloqueio foi efetuada, contudo, conforme se verifica do 

Detalhamento de Ordem Judicial (anexo), nenhum valor disponível foi 

encontrado nas contas bancárias em nome do (a) (s) devedor (a) (es).

Ciência ao exequente das informações obtidas através do sistema 

BACENJUD, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze dias) dias.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 384 Nr: 14-08.1996.811.0045

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DALASTRA, ROSECLEI BARICHELLO 

DALASTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR BERNARDINO WUSTRO, NEIVA 

GEHLEN WUSTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT, NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:4708-A, FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - OAB:13477, 

FRANCIELE MARTIM VONS - OAB:33343-SC, LUCI TEREZINHA GEHLEN 

- OAB:.29972-SC

 VISTOS.

Defiro a penhora on-line solicitada pela exequente, via sistema BACENJUD, 

com fulcro no art. 854 do CPC.

Procedi à ordem de bloqueio do valor devido, contudo, foram encontradas 

quantias consideradas irrisórias frente ao total da dívida executada, de 

modo que promovi o desbloqueio do valor, com fundamento no art. 836, do 

CPC.

Ciência ao exequente das informações obtidas através do sistema 

BACENJUD, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Atente-se a escrivania ao substabelecimento sem reservas juntado à p. 

690, procedendo à exclusão dos patronos substabelecentes e 

cadastramento dos substabelecidos.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 86030 Nr: 5698-49.2012.811.0045

 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): CLEIDE MARIA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 VISTOS.

Ante a manifestação do exequente (p. 175), HOMOLOGO a desistência da 

penhora do bem móvel realizada nos autos (p. 169).

Dando prosseguimento ao feito em observância à ordem de preferência 

disposta no art. 835 do CPC, DEFIRO a penhora on-line solicitada pelo 

exequente, via sistema BACENJUD, com fulcro no art. 854 do CPC.

A solicitação de bloqueio foi efetuada, contudo, conforme se verifica do 

Detalhamento de Ordem Judicial (anexo), nenhum valor disponível foi 

encontrado nas contas bancárias em nome do (a) (s) devedor (a) (es).

No mais, diante do petitório de pp. 179/180, bem como considerando que a 

sentença de pp. 153/157 julgou improcedente o pedido formulado na 

presente ação, revogando, por consequência, a liminar deferida nos autos 

(pp. 101/102), OFICIE-SE ao CRI local, para que proceda a baixa da 

anotação concernente aos presentes autos, constante da matrícula n.º 

20.020.

Anexe ao ofício cópias das pp. 101/102, 105, 153/157 e 161.

Ciência ao exequente das informações obtidas através do sistema 

BACENJUD, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Sem prejuízo, 

determino que as intimações e publicações se façam conforme requerido 

à p. 180. Anote-se.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 23404 Nr: 1266-60.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS ROGERIO CORTEZIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C R DO VALE JUNIOR E CIA LTDA E OU 

JUNIOR COMERCIO DE TINTAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS VELLOSO 

VIEIRA MARCONDES - OAB:3599-B, AUGUSTO BARROS DE MACEDO - 

OAB:7667/MT

 VISTOS.

Defiro a penhora on-line solicitada pela exequente, via sistema BACENJUD, 

com fulcro no art. 854 do CPC.

A solicitação de bloqueio foi efetuada, contudo, conforme se verifica do 

Detalhamento de Ordem Judicial (anexo), nenhum valor disponível foi 

encontrado nas contas bancárias em nome do (a) (s) devedor (a) (es).

Realizada pesquisa RENAJUD, igualmente não foram encontrados veículos 

em nome da devedora, conforme extrato anexo.

Desse modo, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de tantos bens 

quanto bastem para pagamento da dívida, conforme requerido pelo 

exequente e determinado na decisão de p. 357.

Por fim, consigno que procedi buscas pelo sistema INFOJUD, conforme 

solicitado.

 Retornando a pesquisa informações sigilosas (declaração de bens), 

observe-se a escrivania o disposto na parte inicial do art. 477, da 

CNGCGJ/MT que assim dispõe:

 “Art. 477. As secretarias farão arquivos reservados, em pasta própria, 

física ou eletrônica, dos ofícios prestadores das informações 

econômico-financeiras das partes, dando ciência do seu conteúdo ao 

interessado e certificando no processo essa ocorrência, salvo se por 

determinação do Juízo for recomendada a juntada aos autos, 

circunstância em que passará o feito a correr em segredo de justiça.”

Intime-se o (a) (s) exequente (s) para se manifestar sobre as informações 

obtidas pelos sistemas informatizados, devendo desde logo requerer o 

que entender de direito para prosseguimento da execução. Prazo: 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 115210 Nr: 6776-73.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER MERIDIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMIR BEIRA FAVERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Pois bem.

Configurada a dificuldade de citar o executado (p. 44 e 68), DEFIRO novo 

arresto on-line de valores.

Acerca do assunto, a norma processual civil leciona o seguinte:

Art. “830:” Se o oficial de justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.”

Como se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial (anexo) a solicitação 

de bloqueio foi efetuada, contudo foram encontradas quantias 

consideradas irrisórias, frente ao total da dívida executada, de modo que 

promovi o desbloqueio do valor, com fundamento no art. 836, do NCPC.

Dando prosseguimento ao feito, cite-se o executado dos termos da 

presente ação, nos endereços mais recentes obtidos através do sistema 

BACENJUD, quais sejam: Itapua, QD 21, BL A3, apto 202, bairro Centro 

Sul, Várzea Grande/MT e Rua S. Francisco de Assis, 175, apto 803, casa 

175, centro norte, Várzea Grande/MT (em anexo).

A citação deverá ser realizada por Oficial de Justiça, diante da 

especificidade do processo executivo, com fulcro nos art. 829, § 1º e art. 

830, ambos do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência:

 TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 22501389420168260000 SP 

2250138-94.2016.8.26.0000 (TJ-SP)

Data de publicação: 11/05/2017

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu a citação 

postal da parte executada. Irresignação do exequente. Descabimento. 

Citação pelo correio na execução. Inadmissibilidade. Da leitura sistemática 

do Novo CPC extrai-se que o legislador optou por manter a citação a cargo 

do Oficial de Justiça nas execuções por quantia certa. Inteligência do art. 

829 , § 1º , do NCPC . Decisão mantida. Recurso não provido.

Cumpra-se, às providências necessárias.

Ciência ao exequente da presente decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 109180 Nr: 3479-58.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO APARECIDO CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA BIANCO - OAB:369.360 

SP, BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - OAB:237773, 

CAROLINA SILVA COSTA OLIVEIRA - OAB:276.521 SP, CASSIANO 

PEDRO ALVES DE PAULA - OAB:396.982 SP, CHRISTIAN DE LIMA 

RAMOS - OAB:158.133 SP, DANIELE DA SILVA BANANEIRA - 

OAB:386.249 SP, FÁBIO PASCUAL ZUANON - OAB:172.589 SP, GIULIA 

FERNANDA PANHÓCA - OAB:405.911 SP, GUILHERME OLIVEIRA 

AFONSO - OAB:328.863 SP, GUSTAVO PINI DE FREITAS - OAB:358.083 

SP, LEONARDO NOBUO PEREIRA EGAWA - OAB:348.624 SP, MARIANA 

SPERANDIO - OAB:397.748 SP, NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT, 

RACHEL DO AMARAL ROSSI - OAB:416.895 SP, RAMON SCARTEZINI 

DE REZENDE PLÁ BENTO - OAB:375.782 SP, RANNIER FELIPE CAMILO - 

OAB:130.709OAB/MG, THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - 

OAB:350.651 SP, WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI - 

OAB:8410-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro a penhora on-line solicitada pela exequente, via sistema BACENJUD, 

com fulcro no art. 854 do CPC.

A solicitação de bloqueio foi efetuada, contudo, conforme se verifica do 

Detalhamento de Ordem Judicial (anexo), nenhum valor disponível foi 

encontrado nas contas bancárias em nome do (a) (s) devedor (a) (es).

Considerando que a penhora on-line restou infrutífera, defiro também, a 

busca de veículos em nome do (a) (s) executado (a) (s) através do 

sistema RENAJUD.

Sendo localizados veículos livres de qualquer ônus em nome do (a) (s) 

devedor (a) (es), determino desde já, a constrição, nos termos requeridos 

pelo credor (a) (es), juntando aos autos o respectivo comprovante de 

restrição e/ou penhora.

Caso contrário, junte-se aos autos somente o extrato RENAJUD.

Havendo o registro penhora, desde já intime-se o (a) (s) executado (a) 

(s).

Por fim, defiro busca de informações pelo sistema INFOJUD, no que 

concerne à última declaração de Imposto de Renda do executado.

Retornando a pesquisa informações sigilosas (declaração de bens), 

observe-se a escrivania o disposto na parte inicial do art. 477, da 

CNGCGJ/MT que assim dispõe:

 “Art. 477. As secretarias farão arquivos reservados, em pasta própria, 

física ou eletrônica, dos ofícios prestadores das informações 

econômico-financeiras das partes, dando ciência do seu conteúdo ao 

interessado e certificando no processo essa ocorrência, salvo se por 

determinação do Juízo for recomendada a juntada aos autos, 

circunstância em que passará o feito a correr em segredo de justiça.”

No mais, determino que as intimações se façam conforme requerido à p. 

130-verso.

Intime-se o (a) (s) exequente (s) para se manifestar sobre as informações 

obtidas pelos sistemas informatizados, devendo desde logo requerer o 

que entender de direito para prosseguimento da execução. Prazo: 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 38958 Nr: 3986-92.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON RODOLFO JOST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro a penhora on-line solicitada pela exequente, via sistema BACENJUD, 

com fulcro no art. 854 do CPC.

A solicitação de bloqueio foi efetuada, contudo, conforme se verifica do 

Detalhamento de Ordem Judicial (anexo), nenhum valor disponível foi 

encontrado nas contas bancárias em nome do (a) (s) devedor (a) (es).

Sem prejuízo, determino a inclusão do nome do executado em cadastro de 

inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3º do CPC, conforme requerido.

Ainda, requisite-se a Sra. Gestora, informações acerca do cumprimento 

integral da Carta Precatória expedida nos autos.

Ciência ao exequente das informações obtidas através do sistema 

BACENJUD, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze dias) dias.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 34733 Nr: 134-60.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DE OLIVEIRA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA SCHIMANSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA SOTIER WOLFF - 

OAB:16847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9202, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3286/MT

 VISTOS.Defiro a penhora on-line solicitada pelo exequente, via sistema 

BACENJUD, com fulcro no art. 854 do CPC.(...)Assim, intimem-se o (a) (s) 

executado (a) (s), na pessoa de seu (s) advogado (a) (s), via DJE, ou, na 

falta, o seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo 

correio (art. 854, § 2.º, do NCPC), para tomar conhecimento da constrição 

realizada a fim de que, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

MANIFESTAÇÃO, comprovando a caracterização das matérias do art. 854, 

§ 3º, do CPC, sob pena de preclusão.Apresentada manifestação no 

quinquídio epigrafado, quanto às matérias do art. 854, § 3.º, do CPC, diga o 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, 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.Registre-se que, eventual necessidade de liberação 

dos valores à executada será cumprida com a devida agilidade por meio 

de alvará eletrônico.Não sendo apresentada manifestação no prazo acima 

assinalado, desde já, certifique-se.Certifique-se ainda a Sra. Gestora, o 

decurso do prazo para a executada apresentar impugnação.Consigo, por 

fim, que deixei de analisar os pedidos de item “c” e “d”, haja vista o êxito 

da penhora on-line realizada.Ciência à exequente do bloqueio, devendo, 

desde logo, requerer o que entender de direito para prosseguimento do 
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feito.Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 15468 Nr: 1374-60.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOM DIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODINEIA DOS SANTOS SUPERMERCADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro a penhora on-line solicitada pela exequente, via sistema BACENJUD, 

com fulcro no art. 854 do CPC.

A solicitação de bloqueio foi efetuada, contudo, conforme se verifica do 

Detalhamento de Ordem Judicial (anexo), nenhum valor disponível foi 

encontrado nas contas bancárias em nome do (a) (s) devedor (a) (es).

Defiro também, nova busca de veículos em nome do (a) (s) executado (a) 

(s) através do sistema RENAJUD.

Sendo localizados veículos livres de qualquer ônus em nome do (a) (s) 

devedor (a) (es), determino desde já, a constrição, nos termos requeridos 

pelo credor (a) (es), juntando aos autos o respectivo comprovante de 

restrição e/ou penhora.

Caso contrário, junte-se aos autos somente o extrato RENAJUD.

Havendo a penhora, desde já intime-se o (a) (s) executado (a) (s).

Indefiro a expedição de certidão para protesto do nome da parte 

devedora, na forma do que autoriza o artigo 517 do CPC, porque se trata 

de execução de título extrajudicial, em que não há lançamento de 

sentença, razão pela qual, não se aplicam as disposições do citado 

dispositivo legal, que engloba providências relativas ao cumprimento de 

sentença.

Igualmente indefiro o pedido de item “2” da p. 137, visto tal diligência 

incumbe à parte interessada e não ao juízo.

Quanto à inclusão do nome da devedora nos cadastros de inadimplentes 

(art. 782, § 3º do CPC), já foi procedida, conforme se vê o ofício de p. 130.

Intime-se o (a) (s) exequente (s) para se manifestar sobre as informações 

obtidas pelos sistemas informatizados, bem como dizer se possui 

interesse ou não, na manutenção da penhora realizada à p. 84, devendo 

desde logo requerer o que entender de direito para prosseguimento da 

execução. Prazo: 15 (quinze) dias.

Em tempo, determino que as publicações e intimações se façam conforme 

requerido à p. 137-verso.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 11040 Nr: 6-50.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA 

E AGRONOMIA DE M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRESOLIN & LESEUX LTDA, NELSA ANA 

BRESSOLIN, AILTON BREZOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLAVIO P. DALTRO - 

OAB:7.285, ROBERTO CARLONI DE ASSIS - OAB:11291/O, RUY 

NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 INDEFIRO, neste momento, o pedido de penhora on-line, vez que os 

executados Nelsa Ana Bresolin e Ailton Bresolin sequer foram citados.

Ademais, verifica-se que não houve o esgotamento de todos os meios 

possíveis para a localização dos executados.

Assim, citem-se os executados no endereço obtido através de pesquisa 

ao SIEL (em anexo).

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 14783 Nr: 671-32.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BAQUETA FÁVARO, JONI EDEN 

BAQUETA FAVERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO TREVISOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

ABEL SGUAREZI - OAB:8347

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REVEL - OAB:

 VISTOS.Defiro a penhora on-line solicitada pelos exequentes, via sistema 

BACENJUD, com fulcro no art. 854 do CPC.Procedi à ordem de bloqueio do 

valor devido, contudo, foram encontradas quantias consideradas irrisórias 

frente ao total da dívida executada, de modo que promovi o desbloqueio do 

valor, com fundamento no art. 836, do CPC(...).Assim, considerando que o 

executado não comunicou sua mudança de endereço nos autos, presumo 

válida a intimação direcionada ao endereço constante no mandado de p. 

188, nos termos do parágrafo único do art. 274, do CPC.Portanto, ausente 

manifestação do executado acerca da penhora efetuada, defiro o 

levantamento da quantia bloqueada à p. 172, em favor dos 

exequentes.Expeça-se alvará, transferindo a quantia para conta corrente 

da sociedade de advogados indicada à p. 198, item “c”, eis que possui 

poderes para tanto (procurações de pp. 125/126).Ciência aos exequentes 

as informações obtidas pelos sistemas informatizados, devendo desde 

logo requerer o que entender de direito para prosseguimento da 

execução. Prazo: 15 (quinze) dias.Cumpra-se. Às providências 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 86982 Nr: 784-05.2013.811.0045

 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): CLEIDE MARIA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:MT/16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 VISTOS.

Defiro a penhora on-line solicitada pela exequente, via sistema BACENJUD, 

com fulcro no art. 854 do CPC.

A solicitação de bloqueio foi efetuada, contudo, conforme se verifica do 

Detalhamento de Ordem Judicial (anexo), nenhum valor disponível foi 

encontrado nas contas bancárias em nome do (a) (s) devedor (a) (es).

Ciência ao exequente das informações obtidas através do sistema 

BACENJUD, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze dias) dias.

Sem prejuízo, determino que as intimações e publicações se façam 

conforme requerido à p. 153-verso. Anote-se.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 88836 Nr: 2737-04.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN DA SILVA DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON JÚNIOR FRASSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:MT/16.505-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro a penhora on-line solicitada pela exequente, via sistema BACENJUD, 

com fulcro no art. 854 do CPC.

A solicitação de bloqueio foi efetuada, contudo, conforme se verifica do 

Detalhamento de Ordem Judicial (anexo), nenhum valor disponível foi 

encontrado nas contas bancárias em nome do (a) (s) devedor (a) (es).

Defiro também, a busca de veículos em nome do (a) (s) executado (a) (s) 

através do sistema RENAJUD.

Sendo localizados veículos livres de qualquer ônus em nome do (a) (s) 

devedor (a) (es), determino desde já, a constrição, nos termos requeridos 

pelo credor (a) (es), juntando aos autos o respectivo comprovante de 

restrição e/ou penhora.

Caso contrário, junte-se aos autos somente o extrato RENAJUD.

Havendo a penhora, desde já intime-se o (a) (s) executado (a) (s).

Intime-se o (a) (s) exequente (s) para se manifestar sobre as informações 
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obtidas pelos sistemas informatizados, devendo desde logo requerer o 

que entender de direito para prosseguimento da execução. Prazo: 15 

(quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 173227 Nr: 5762-15.2019.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO CEZARIO, EDNA LÚCIA FRASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR KREIN, DIRCEU BRANDALIZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Certifique-se quanto à tempestividade, se tempestivo recebo para a 

discussão.

 No mais, proceda a Sra. Gestora, ao apensamento do feito à Execução de 

código 23127.

Após, Intime-se o Embargado para, querendo, apresentar impugnação, no 

prazo de quinze dias (art. 920, “caput” do NCPC).

Depois de cumpridas as providências acima, concluso para decisão.

 Defiro a gratuidade da justiça.

 Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34069 Nr: 3785-37.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA-BASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO MIGUEL FUMAGALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - OAB:8804, 

ELISANGELA HASSE - OAB:8689/MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON SALLES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 21.382, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - 

OAB:13412-A/MT

 Impulsiono os autos para intimar o exequente para manifestar-se da 

certidão do oficial no juízo deprecado, requerendo o que entender de 

direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004640-18.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE SOUZA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR LUIZ ZANATTA OAB - MT23374/O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23349/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1004640-18.2017.8.11.0045 VISTOS, ETC. Cuida-se de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por JOSE DE SOUZA LIMA em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Compulsando 

os autos, verifica-se a juntada de ofícios do Tribunal Regional Federal, 

indicando o depósito dos valores concernentes aos RPV’s expedidos nos 

autos (Id n.º 28132201 e 28132205). Assim, diante do adimplemento 

integral da obrigação, através do pagamento dos respectivos RPV’s, 

DECLARO EXTINTO o processo, nos moldes do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. No que concerne à liberação dos valores, 

verifico que a procuração constante dos autos (Id n.º 10738601), não 

menciona a sociedade OLIVEIRA E ZANATTA ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, CNPJ N.º 28.290.850/0001-90, evidenciando assim, a 

ausência de vontade da parte, no que se refere à dita sociedade, indicada 

para receber valores em seu nome, conforme se vê do petitório de Id n.º 

27793281. Deste modo, intimem-se os procuradores do exequente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, indicarem conta bancária em seu nome, a 

fim de realizar o levantamento dos valores depositados nos autos 

concernentes à verba previdenciária (Id n.º 28132201), eis que como 

advogados constituídos detém poderes para assim o fazê-lo (procuração 

de Id n.º 10738601), ou juntar nova procuração assinada pelo autor e por 

02 (duas) testemunhas, haja vista este ser analfabeto, contendo além dos 

poderes para receber e dar quitação, a indicação da sociedade de 

advogados a qual os causídicos fazem parte, em conformidade com 

disposto no art. 15, § 3º, da Lei n.º 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e 

Ordem dos Advogados do Brasil), bem como art. 105, § 3º, do CPC. 

Regularizada a questão, conforme orientação acima, DEFIRO o 

levantamento da quantia concernente à verba previdenciária (Id n.º 

28132201). Sem prejuízo, desde já defiro o levantamento da quantia 

relativa aos honorários advocatícios de sucumbência (art. 85, § 15 do 

CPC). Expeça-se o competente alvará, transferindo a quantia depositada 

no Id n.º 28132205 para conta corrente da sociedade de advogados 

indicada no petitório de Id n.º 27793281. Sem honorários. Custas na forma 

estabelecida na sentença. Transitada em julgado e expedido os 

respectivos alvarás, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. 

P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de fevereiro de 2020. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002366-85.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SKL AGROPECUARIA LTDA - ME (AUTOR(A))

SANDRO ANTONIO SCODRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PAULO DA SILVA OAB - GO53776 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1002366-85.2019.8.11.0021 SENTENÇA Trata-se de ação de 

obrigação de fazer c/c danos morais proposta por SKL AGROPECUÁRIA 

LTDA em face de ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A, ambos qualificados no encarte processual. Realizados 

alguns atos processuais, o autor se manifestou pelo desinteresse no 

prosseguimento da demanda, requerendo a extinção e, por conseguinte o 

arquivamento do feito. Breve relato. Fundamenta-se e decide-se. Tendo 

em vista que o requerente formulou pedido expresso de desistência 

quanto ao prosseguimento da presente demanda (id. 27508427), o 

processo deve ser extinto sem o julgamento do mérito, nos termos do art. 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 1 – Ante o exposto, em vista 

do princípio da disponibilidade HOMOLOGA-SE por sentença, para que 

surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência formulado pela 

parte autora e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo sem a 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do CPC. 2 – 

DETERMINA-SE o cancelamento da audiência de conciliação designada 

para o dia 11 de fevereiro de 2020 às 15h00min (MT). 3 - Tendo em vista 

que o pedido de desistência foi apresentado anteriormente à juntada do 

mandado de citação aos autos e da manifestação da parte requerida, este 

Juízo DEIXA de arbitrar honorários advocatícios. Custas na forma da lei. 4 

- Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias. 5 - INTIME-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 07 de 

fevereiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em 

Designação

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002072-33.2019.8.11.0021
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Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CASSEMIRO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CASSEMIRO DE OLIVEIRA OAB - SP0153170A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JGM MADEIRAS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002072-33.2019.8.11.0021 DESPACHO Em observância ao artigo 

13 da Resolução TJ/MT/TP n. 03 de 12 de abril de 2018 que regulamenta o 

processo judicial eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª instâncias do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, o presente cumprimento de sentença 

se processará eletronicamente, tendo em vista que o processo principal 

de código n. 105402 se encontra arquivado definitivamente. 1 – Dessa 

forma, INTIME-SE a parte devedora por meio de seu advogado (DJE) para 

cumprimento da sentença – pagamento do valor da condenação 

atualizado, acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 

523, caput e §1º, do CPC[1]. 2 – Transcorrido o prazo acima sem 

pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação na 

forma do artigo 523, §3º do CPC. 3 – Em caso de cumprimento espontâneo 

pelo devedor, EXPEÇA-SE o necessário para levantamento de valores 

eventualmente depositados em favor da parte credora. 4 – CONSIGNE-SE 

no ato de intimação da parte devedora que, transcorrido o prazo acima 

sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de impugnação nos próprios autos (artigo 525 do CPC). 5 – 

Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou extinção. 6 – 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 07 de fevereiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito [1] 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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 31816 Nr: 816-87.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz João Nalin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelo Antonio Barbosa 

Loureiro - OAB:30.069/GO, Jesuíno Barbosa Júnior - OAB:11858/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 DESPACHO

1 – Diante da habilitação promovida pelo Espólio de Luiz João Nalin, aliado 

à abertura de processo de inventário, CITE-SE o requerido para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pronunciem sobre a questão, conforme o art. 

690 do CPC.

2 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 04 de fevereiro de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 80793 Nr: 3814-91.2011.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonçalo Alves de Castro, Paulo Roberto Jost, 

Etelvina Fernandes Gomes Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 DECISÃO

1 – INTIME-SE a parte devedora por meio de seu advogado (DJE) para 

cumprimento da sentença – pagamento do valor da condenação 

atualizado, acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 

523, caput e §1º, do CPC .

2 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º do CPC.

 3 – Em caso de cumprimento espontâneo pelo devedor, EXPEÇA-SE o 

necessário para levantamento de valores eventualmente depositados em 

favor da parte credora.

4 – CONSIGNE-SE no ato de intimação da parte devedora que, transcorrido 

o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

5 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou extinção.

6 – CUMPRA-SE.

 Água Boa/MT, 04 de fevereiro de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 93161 Nr: 2470-70.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regiane D'Anunciação de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walisson Henrique Justo e 

Lemes - OAB:OAB/GO 31.793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 Ante o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTES os pedidos iniciais para 

o fim de condenar o réu a conceder a autora o benefício do amparo social 

à pessoa portadora de deficiência (BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO 

CONTINUADA), nos termos do art. 20, § 2º e 3º da Lei nº 8.742/93, 

constando os seguintes dados:A) O NOME DA BENEFICIÁRIA: REGIANE 

D’ANUNCIAÇÃO DE ARAÚJOB) O BENEFÍCIO CONCEDIDO: AMPARO 

SOCIAL A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA;C) A RENDA MENSAL 

ATUAL: SALÁRIO REFERÊNCIA NA INICIAL;D) DATA DE INÍCIO DO 

B E N E F Í C I O  –  D I B :  D A T A  D O  R E Q U E R I M E N T O 

ADMINISTRATIVOCONDENA-SE o INSS ao pagamento das parcelas 

devidas entre a data do requerimento administrativo e do efetivo 

cumprimento desta sentença. As parcelas vencidas deverão ser 

atualizadas monetariamente e juros moratórios com base no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal. Por consequência, EXTINGUE-SE o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I do 

CPC.CONDENA-SE, ainda, o INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da condenação 

(valores devidos entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), 

conforme Súmula 111 do STJ.Imune o INSS do pagamento das custas 

processuais.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Água Boa/MT, 04 de fevereiro de 

2020.JEAN PAULO LEÃO RUFINOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 101649 Nr: 3184-93.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabio Ribeiro Borges, Geisa Maria Garcia Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio A. Ribeiro - 

OAB:5308/A/MT

 DECISÃO

1 – INTIME-SE a parte devedora por meio de seu advogado (DJE) para 

cumprimento da sentença – pagamento do valor da condenação 

atualizado, acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 

523, caput e §1º, do CPC .

2 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º do CPC.

 3 – Em caso de cumprimento espontâneo pelo devedor, EXPEÇA-SE o 

necessário para levantamento de valores eventualmente depositados em 

favor da parte credora.

4 – CONSIGNE-SE no ato de intimação da parte devedora que, transcorrido 

o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

5 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou extinção.

6 – Diante do reconhecimento da nulidade da garantia fiduciária exarada 

no acórdão do Recurso de Apelação n. 93695/2017 (fls. 206/210), 

OFICIE-SE ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Água Boa/MT 

a fim de que promova o cancelamento da Alienação Fiduciária registrada 

no R-09 da matrícula n. 7.906 (Protocolo n. 44.035), bem como da 

consolidação da propriedade do imóvel averbada no AV-10 do referido 

bem (Protocolo n. 53.907), conforme o inteiro teor das matrículas às fls. 

340/345.

7 – CUMPRA-SE.

 Água Boa/MT, 04 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: 1000969-88.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LOHANA MARIA MINELLI LOBO (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 13:15 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: 1001007-03.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN ROBERT GOUVEIA 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 13:30 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: 1001000-11.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA BORGES 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 13:45 horas de 

Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 66-3468-1694.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001029-61.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERIBALDO LIMA 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 14:00 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: 1001012-25.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CLAUDIA GOUVEIA 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 14:15 horas de 

Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 66-3468-1694.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000944-75.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CAROLINA FERNANDES 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 14:30 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: 1001038-23.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS DIAS SANTANA (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 14:45 horas de 
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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: 1000878-95.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO LOBO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE(S) e seu(s) cliente(s), para 

comparecer(em) à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/04/2020 às 15:00 horas de 

Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 66-3468-1694.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000875-43.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO DESTERRO EVARISTO SOARES (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 15:15 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: 1000901-41.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

KHALLEBE 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 15:30 horas de 

Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 66-3468-1694.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000991-49.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO NASCIMENTO 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 15:45 horas de 

Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 66-3468-1694.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000804-41.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA ETERNA DOS SANTOS FAUSTINO (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 16:00 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: 1001036-53.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JORCELENE TEIXEIRA PEDROSO (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 16:15 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: 1000248-05.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO GUILHERME HOFFMANN NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000248-05.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ERNESTO 

GUILHERME HOFFMANN NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/04/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . CUIABÁ, 7 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: 1000812-18.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOZELIA ALVES NAVA (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 16:45 horas de 

Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 66-3468-1694.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002590-23.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO BUSS KRAINSKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INES ZITTLAU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa Juizado 

Especial Cível e Criminal PJE nº 1002590-23.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 

– Atendidos os requisitos formais do artigo 260 do Código de Processo 

Civil, CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, observando-se as 
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formalidades e exigências legais, servindo esta de mandado. 2 – Caso 

haja documentação faltante ou pendência de diligências a serem 

custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao Juízo deprecante por 

meio eletrônico visando a regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de devolução na forma dos artigos 389 e 390 da CNGC – Foro 

Judicial[1]. 3 – COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta 

por meio eletrônico (artigo 232 do CPC), encaminhando os dados para 

futuros pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e ausentes 

custas pendentes (artigo 268 do CPC), DEVOLVA-SE, procedendo-se as 

baixas de praxe. 5 – Às providências. Água Boa/MT, 07 de fevereiro de 

2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Art. 

390 – Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o devido recolhimento das 

custas judiciais, o Diretor do Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de 

origem, constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas 

devidas para o caso de novo encaminhamento.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000901-41.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

KHALLEBE 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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

PROCESSO n. 1000901-41.2019.8.11.0021 Valor da causa: R$ 5.000,00 

ESPÉCIE: [Telefonia, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano 

Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: KHALLEBE DE OLIVEIRA Endereço: AV. ARAGUAIA, 

00915, CENTRO, COCALINHO - MT - CEP: 78680-000 POLO PASSIVO: 

Nome: TIM CELULAR S.A. Endereço: AVENIDA GIOVANNI GRONCHI, Nº 

7143, VILA ANDRADE, SÃO PAULO - SP - CEP: 05724-006 Senhor(a): 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a citação de Vossa 

Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizado no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas, bem 

como a sua intimação para comparecer à audiência de conciliação 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/04/2020 Hora: 15:30 

Horário de Mato Grosso, a ser realizada na sede do juízo, no endereço 

acima indicado. ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ÁGUA BOA, 7 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.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 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: LORRAN DE SOUZA SANTOS - 

OAB:22422/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte ré, 

acerca da UDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGUNADA PARA 

O DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2020, ÀS 14H00 (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO.

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001157-84.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BRAVO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALUMINIOS EIRELI 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO ROSA DO PRADO OAB - GO18807-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DA FAZENDA DO MATO GROSSO (IMPETRADO)

CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTA DE ALTO ARAGUAIA 

(IMPETRADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA 

CARLOS FRANCA PROCESSO n. 1001157-84.2019.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]

->MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) POLO ATIVO: Nome: BRAVO 

COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALUMINIOS EIRELI 

Endereço: AVENIDA BANDEIRANTES, 5711, CIDADE NATAL, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78720-811 POLO PASSIVO: Nome: CHEFE DO 

POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTA DE ALTO ARAGUAIA Endereço: br 

364, br 364, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 Nome: SECRETARIA 

DA FAZENDA DO MATO GROSSO Endereço: desconhecido FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO POLO ATIVO Fica Vossa Senhoria, 

intimado para no prazo 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça, conforme provimento nº 07/2017, CGJ, por 

depósito junto à central de processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo que deverá a parte acesar o 

site do TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/ emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado. 

Alto Araguaia/MT, 7 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 
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Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1880 Nr: 153-35.1996.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO VICENTE GIRARDI, WALDOMIRO 

CABECIONE, VALDIR ANTÔNIO NIEDERMEIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO GONÇALVES - 

OAB:2022/MT, ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 INTIMAÇÃO dos executados para manifestarem em 15 (quinze) dias.

INTIMAÇÃO da parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar planilha de débito e matrícula atualizada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 58678 Nr: 1423-64.2014.811.0020

 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: Norte Brasil Transmissora de Energia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO ORESTE VERONI, FLORISTA 

ANTÔNIA SOLER VERONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FAUSTINO NETO - 

OAB:10364-A, Paulo Vinícius Silva Goraib - OAB:158.029/SP, Ricardo 

Martinez - OAB:149.028/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624/O, ÁTILA REZENDE WALDSCHMIDT - 

OAB:11.049/MT, MANOELITO DOS DIAS DE REZENDE NETO - 

OAB:16.855/MT, MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - OAB:5374/0

 Vistos em correição.

1. Em virtude da suspensão do expediente forense, conforme Portaria n. 

004/2020-DF, REDESIGNO a audiência agendada nos presentes autos 

para o dia 24 (vinte e quatro) de março de 2020 às 13h30min.

2. EXPEÇAM-SE as intimações/requisições necessárias.

Às providências.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000698-82.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IOLANDA ALVES LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALINE REZENDE PANIAGO OAB - MT22366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA MAGALHAES DA CRUZ BANDEIRA (REU)

 

Autos n. 1000698-82.2019.8.11.0020 Vistos, etc. Trata-se de ação 

monitória proposta por MARIA IOLANDA ALVES LIMA, em desfavor de 

ANDREIA MAGALHÃES DA CRUZ BANDEIRA. À id. 22584363 foi 

determinada à parte autora a emenda a inicial. Certidão de decurso de 

prazo à id. 26391736. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Preceitua o art. 321 do Estatuto Processual Civil: 

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. No caso, 

apesar de regularmente intimada, a parte autora não cumpriu o que 

determinado à ref. 09, motivo pelo qual o indeferimento da inicial é de rigor. 

Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo 

único do CPC. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento de mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do mesmo diploma 

processual. Custas processuais pela requerente. Sem condenação em 

honorários advocatícios. Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 07 de janeiro de 

2019. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000903-14.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO NASCENTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN NEGRAO FERREIRA OAB - MT17462-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR ADAMSKI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ADALTO 

QUINTINO DA SILVA PROCESSO n. 1000903-14.2019.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 185.043,99 ESPÉCIE: [Diligências]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

(261) POLO ATIVO: Nome: AGRO NASCENTE PRODUTOS AGRICOLAS 

LTDA - ME Endereço: Avenida MACARIO SUBTIL DE OLIVEIRA, 251, ALTO 

TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 POLO PASSIVO: Nome: VALDIR 

ADAMSKI Endereço: ROD. BR. 364, KM 41 A DIREITA 22 KM, 0, 

66-3481-2183, ZONA RURAL, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 

FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO do Polo Ativo para, no prazo de 5 

dias, providenciar o pagamento das custas e taxas de distribuição da 

presente missiva, BEM COMO da diligência do oficial de justiça, cujo valor 

é o equivalente a R$ 3,00 (três reais) o KM rodado, devendo contatar a 

Central de Mandados da Comarca, via telefone 66-3481-1244, a fim de 

colher a quantidade de quilômetros a serem percorridos, efetuando o 

depósito via guia expedida no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, após comprovar através de recibo original juntado aos 

autos, colimando o cumprimento de mandado. Alto Araguaia - MT, 7 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 
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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 Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 91543 Nr: 565-91.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IHAN KELVIN BARBOSA DE SOUZA, RHENAN 

ROMÃO CASTRO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMÁBILE PELIZON RESENDE - 

OAB:25662/O

 Vistos etc.

Analisando a resposta apresentada (ref. 56) e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não incidir nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal ou de extinção de 

punibilidade.

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 17 DE MARÇO DE 2020 ÀS 

13H:00 MIN.

Outrossim, ante o retorno das atividades da Defensoria Pública, REVOGO 

a nomeação da advogada Amabile Pelizon Rezende e NOMEIO como 

defensor dos denunciados o i. Defensor Público, militante nesta comarca.

FIXO os honorários da causídica em 3 URH, devendo a Secretária 

Judiciária expedir a certidão para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.

 INTIME-SE a parte acusada e o seu defensor para comparecerem à 

audiência mencionada.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas nos autos, para comparecerem à 

audiência ora designada, sob as penas da lei. Caso necessário, 

expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas residentes 

fora da comarca.

CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 06 de fevereiro de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 59930 Nr: 2370-21.2014.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAUTO SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 59930

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de ref. 55 postulado pelo exequente.

O Provimento n.º 13/2013 da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato 

Grosso prevê o arquivamento provisório das ações de execuções fiscais, 

cujo valor do débito seja inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades 

Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT, o que atualmente 

equivale à quantia de R$ 2.234,70 (dois mil duzentos e trinta e quatro reais 

e setenta centavos), conforme artigo 3º da Portaria n.º 153/2014-SEFAZ.

Na presente ação, denoto que o valor do débito passou a ser inferior ao 

valor mencionado no aludido Provimento.

Diante disso, em cumprimento ao disposto no Provimento nº. 13/2013-CGJ, 

DETERMINO o arquivamento do presente feito, sem baixa no Cartório 

Distribuidor e com baixa no Relatório Estatístico.

O arquivamento dos autos diante de tal situação não está sujeito ao 

recolhimento de custas judiciais, nem implica em sucumbência.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 06 de fevereiro de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 60106 Nr: 2527-91.2014.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MIRANDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2527-91.2014.811.0020

Código n. 60106

Vistos, etc.

Trata-se de Execução fiscal ajuizada pelo Município de Alto Araguaia/MT 

pretendendo o recebimento de quantia constante de certidão da dívida 

ativa.

DECIDO.

Inobstante o pleito da exequente, tem-se que o Provimento n.º 13/2013 da 

Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso prevê o arquivamento 

provisório das execuções fiscais, cujo valor do débito seja inferior ao 

equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato 

Grosso – UPF-MT, conforme artigo 3º da Portaria n.º 153/2014-SEFAZ.

No caso em tela, verifica-se que o valor do débito executado é inferior ao 

patamar mencionado no aludido provimento.

Desse modo, em cumprimento ao disposto no Provimento nº. 13/2013-CGJ, 

DETERMINO o arquivamento provisório da presente execução, sem baixa 

no Cartório Distribuidor e com baixa no Relatório Estatístico.

Registre-se, por fim, que a remessa dos autos, e seu retorno ao arquivo, 

não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judicias, nem definem o 

ônus da sucumbência (art. 2º, Prov. 13/2013, CGJ/TJMT).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 06 de fevereiro de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 60163 Nr: 2584-12.2014.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 60163

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de ref. 61 postulado pelo exequente.

O Provimento n.º 13/2013 da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato 

Grosso prevê o arquivamento provisório das ações de execuções fiscais, 

cujo valor do débito seja inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades 

Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT, o que atualmente 

equivale à quantia de R$ 2. 2.234,70 (dois mil duzentos e trinta e quatro 

reais e setenta centavos), conforme artigo 3º da Portaria n.º 

153/2014-SEFAZ.

Na presente ação, denoto que o valor do débito passou a ser inferior ao 

valor mencionado no aludido Provimento.

Diante disso, em cumprimento ao disposto no Provimento nº. 13/2013-CGJ, 

DETERMINO o arquivamento do presente feito, sem baixa no Cartório 

Distribuidor e com baixa no Relatório Estatístico.

O arquivamento dos autos diante de tal situação não está sujeito ao 

recolhimento de custas judiciais, nem implica em sucumbência.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 06 de fevereiro de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 60780 Nr: 2991-18.2014.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DO 1º OFICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CÉSAR DE OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:13.852/MT

 Cód. nº: 60780

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, movida pelo Município de Alto 

Araguaia-MT, em desfavor de Alto Araguaia Cartório de Registro de 

Imóveis.

Entre um ato e outro a requerente peticionou nos autos (ref.60), 

informando não possuir mais interesse no prosseguimento da presente 

ação.

 Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Tendo em vista o pedido expresso da parte, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA 

da presente ação e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 EXPEÇA-SE o necessário nos presentes autos.

Alto Araguaia/MT, 06 de fevereiro de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 67354 Nr: 3011-72.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE BARBOSA CARDOSO DE RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3011-72.2015.811.0020

Código n. 67354

Vistos, etc.

Trata-se de Execução fiscal ajuizada pelo Município de Alto Araguaia/MT 

pretendendo o recebimento de quantia constante de certidão da dívida 

ativa.

DECIDO.

Inobstante o pleito da exequente, tem-se que o Provimento n.º 13/2013 da 

Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso prevê o arquivamento 

provisório das execuções fiscais, cujo valor do débito seja inferior ao 

equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato 

Grosso – UPF-MT, conforme artigo 3º da Portaria n.º 153/2014-SEFAZ.

No caso em tela, verifica-se que o valor do débito executado é inferior ao 

patamar mencionado no aludido provimento.

Desse modo, em cumprimento ao disposto no Provimento nº. 13/2013-CGJ, 

DETERMINO o arquivamento provisório da presente execução, sem baixa 

no Cartório Distribuidor e com baixa no Relatório Estatístico.

Registre-se, por fim, que a remessa dos autos, e seu retorno ao arquivo, 

não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judicias, nem definem o 

ônus da sucumbência (art. 2º, Prov. 13/2013, CGJ/TJMT).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 06 de fevereiro de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 67691 Nr: 3337-32.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENIR EDUARDA RIBEIRO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3337-32.2015.811.0020

Código n. 67691

Vistos, etc.

Trata-se de Execução fiscal ajuizada pelo Município de Alto Araguaia/MT 

pretendendo o recebimento de quantia constante de certidão da dívida 

ativa.

DECIDO.

Inobstante o pleito da exequente, tem-se que o Provimento n.º 13/2013 da 

Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso prevê o arquivamento 

provisório das execuções fiscais, cujo valor do débito seja inferior ao 

equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato 

Grosso – UPF-MT, conforme artigo 3º da Portaria n.º 153/2014-SEFAZ.

No caso em tela, verifica-se que o valor do débito executado é inferior ao 

patamar mencionado no aludido provimento.

Desse modo, em cumprimento ao disposto no Provimento nº. 13/2013-CGJ, 

DETERMINO o arquivamento provisório da presente execução, sem baixa 

no Cartório Distribuidor e com baixa no Relatório Estatístico.

Registre-se, por fim, que a remessa dos autos, e seu retorno ao arquivo, 

não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judicias, nem definem o 

ônus da sucumbência (art. 2º, Prov. 13/2013, CGJ/TJMT).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 06 de fevereiro de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 67866 Nr: 3504-49.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONDINO NAVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 67866

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de ref. 43 postulado pelo exequente.

O Provimento n.º 13/2013 da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato 

Grosso prevê o arquivamento provisório das ações de execuções fiscais, 

cujo valor do débito seja inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades 

Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT, o que atualmente 

equivale à quantia de R$ 2. 2.234,70 (dois mil duzentos e trinta e quatro 

reais e setenta centavos), conforme artigo 3º da Portaria n.º 

153/2014-SEFAZ.

Na presente ação, denoto que o valor do débito passou a ser inferior ao 

valor mencionado no aludido Provimento.

Diante disso, em cumprimento ao disposto no Provimento nº. 13/2013-CGJ, 

DETERMINO o arquivamento do presente feito, sem baixa no Cartório 

Distribuidor e com baixa no Relatório Estatístico.

O arquivamento dos autos diante de tal situação não está sujeito ao 

recolhimento de custas judiciais, nem implica em sucumbência.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 06 de fevereiro de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 74767 Nr: 3273-85.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELESBÃO ARANTES DE SOUZA - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 74767

Vistos, etc.
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DEFIRO o pedido de ref. 25 postulado pelo exequente.

O Provimento n.º 13/2013 da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato 

Grosso prevê o arquivamento provisório das ações de execuções fiscais, 

cujo valor do débito seja inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades 

Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT, o que atualmente 

equivale à quantia de R$ 2. 2.234,70 (dois mil duzentos e trinta e quatro 

reais e setenta centavos), conforme artigo 3º da Portaria n.º 

153/2014-SEFAZ.

Na presente ação, denoto que o valor do débito passou a ser inferior ao 

valor mencionado no aludido Provimento.

Diante disso, em cumprimento ao disposto no Provimento nº. 13/2013-CGJ, 

DETERMINO o arquivamento do presente feito, sem baixa no Cartório 

Distribuidor e com baixa no Relatório Estatístico.

O arquivamento dos autos diante de tal situação não está sujeito ao 

recolhimento de custas judiciais, nem implica em sucumbência.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 06 de fevereiro de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 75188 Nr: 3527-58.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, JERONIMO 

SAMITA MAIA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARQUES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 75188

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de ref. 27 postulado pelo exequente.

O Provimento n.º 13/2013 da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato 

Grosso prevê o arquivamento provisório das ações de execuções fiscais, 

cujo valor do débito seja inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades 

Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT, o que atualmente 

equivale à quantia de R$ 2.234,70 (dois mil duzentos e trinta e quatro reais 

e setenta centavos), conforme artigo 3º da Portaria n.º 153/2014-SEFAZ.

Na presente ação, denoto que o valor do débito passou a ser inferior ao 

valor mencionado no aludido Provimento.

Diante disso, em cumprimento ao disposto no Provimento nº. 13/2013-CGJ, 

DETERMINO o arquivamento do presente feito, sem baixa no Cartório 

Distribuidor e com baixa no Relatório Estatístico.

O arquivamento dos autos diante de tal situação não está sujeito ao 

recolhimento de custas judiciais, nem implica em sucumbência.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 06 de fevereiro de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 75442 Nr: 3726-80.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, JERONIMO 

SAMITA MAIA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 75442

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de ref. 30 postulado pelo exequente.

O Provimento n.º 13/2013 da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato 

Grosso prevê o arquivamento provisório das ações de execuções fiscais, 

cujo valor do débito seja inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades 

Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT, o que atualmente 

equivale à quantia de R$ 2. 2.234,70 (dois mil duzentos e trinta e quatro 

reais e setenta centavos), conforme artigo 3º da Portaria n.º 

153/2014-SEFAZ.

Na presente ação, denoto que o valor do débito passou a ser inferior ao 

valor mencionado no aludido Provimento.

Diante disso, em cumprimento ao disposto no Provimento nº. 13/2013-CGJ, 

DETERMINO o arquivamento do presente feito, sem baixa no Cartório 

Distribuidor e com baixa no Relatório Estatístico.

O arquivamento dos autos diante de tal situação não está sujeito ao 

recolhimento de custas judiciais, nem implica em sucumbência.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 06 de fevereiro de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 90056 Nr: 6274-44.2017.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO DA SILVA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON ARTHUR PANIAGO DE 

OLIVEIRA - OAB:15828-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 90056

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de ref. 24 postulado pelo exequente.

O Provimento n.º 13/2013 da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato 

Grosso prevê o arquivamento provisório das ações de execuções fiscais, 

cujo valor do débito seja inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades 

Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT, o que atualmente 

equivale à quantia de R$ 2. 2.234,70 (dois mil duzentos e trinta e quatro 

reais e setenta centavos), conforme artigo 3º da Portaria n.º 

153/2014-SEFAZ.

Na presente ação, denoto que o valor do débito passou a ser inferior ao 

valor mencionado no aludido Provimento.

Diante disso, em cumprimento ao disposto no Provimento nº. 13/2013-CGJ, 

DETERMINO o arquivamento do presente feito, sem baixa no Cartório 

Distribuidor e com baixa no Relatório Estatístico.

O arquivamento dos autos diante de tal situação não está sujeito ao 

recolhimento de custas judiciais, nem implica em sucumbência.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 06 de fevereiro de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 90078 Nr: 6294-35.2017.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON ARTHUR PANIAGO DE 

OLIVEIRA - OAB:15828-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 90078

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de ref. 26 postulado pelo exequente.

O Provimento n.º 13/2013 da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato 

Grosso prevê o arquivamento provisório das ações de execuções fiscais, 

cujo valor do débito seja inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades 

Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT, o que atualmente 

equivale à quantia de R$ 2. 2.234,70 (dois mil duzentos e trinta e quatro 

reais e setenta centavos), conforme artigo 3º da Portaria n.º 

153/2014-SEFAZ.

Na presente ação, denoto que o valor do débito passou a ser inferior ao 

valor mencionado no aludido Provimento.

Diante disso, em cumprimento ao disposto no Provimento nº. 13/2013-CGJ, 

DETERMINO o arquivamento do presente feito, sem baixa no Cartório 

Distribuidor e com baixa no Relatório Estatístico.

O arquivamento dos autos diante de tal situação não está sujeito ao 

recolhimento de custas judiciais, nem implica em sucumbência.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 06 de fevereiro de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 90090 Nr: 6304-79.2017.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAURA MARIA DE JESUS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON ARTHUR PANIAGO DE 

OLIVEIRA - OAB:15828-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 90090

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de ref. 26 postulado pelo exequente.

O Provimento n.º 13/2013 da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato 

Grosso prevê o arquivamento provisório das ações de execuções fiscais, 

cujo valor do débito seja inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades 

Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT, o que atualmente 

equivale à quantia de R$ 2. 2.234,70 (dois mil duzentos e trinta e quatro 

reais e setenta centavos), conforme artigo 3º da Portaria n.º 

153/2014-SEFAZ.

Na presente ação, denoto que o valor do débito passou a ser inferior ao 

valor mencionado no aludido Provimento.

Diante disso, em cumprimento ao disposto no Provimento nº. 13/2013-CGJ, 

DETERMINO o arquivamento do presente feito, sem baixa no Cartório 

Distribuidor e com baixa no Relatório Estatístico.

O arquivamento dos autos diante de tal situação não está sujeito ao 

recolhimento de custas judiciais, nem implica em sucumbência.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 06 de fevereiro de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 30731 Nr: 1417-96.2010.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO PEREIRA SALES, MADEIREIRA E 

TRANSPORTADORA GAZZIERO LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Pereira Rosa - 

OAB:12544/MT

 Autos n. 1417-96.2010.811.0020 (cód. 30731).

Vistos.

1. ACOLHO a cota ministerial de fl. 347 e REQUISITO a instauração de 

inquérito policial pela autoridade policial, a fim de apurar a conduta dos 

denunciados quanto à madeira apreendida nos autos.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 14 de fevereiro de 2019.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 63401 Nr: 1138-37.2015.811.0020

 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): BRUNO ANTONIO LOPES MOLINA, R S CUNHA 

MADEIRAS EIRELI - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovan Paes de Souza - 

OAB:19.568/PA, José Capual Alves Júnior - OAB: 15.438-A/PA, 

RODRIGO DE MOURA LARAS - OAB:17.781/PA

 Código nº 63401

Vistos, etc.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

É o relatório. Decido.

O caso é de extinção do processo pela ocorrência de prescrição da 

pretensão punitiva estatal, pois vejamos.

Ao crime previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei n° 9.605/98 é 

cominada a pena máxima de 01 (um) ano de detenção. Considerando esse 

“quantum”, a prescrição, nos moldes estabelecidos pelo art. 109, V, do 

Código Penal, ocorre em 04 (quatro) anos.

In casu, verifica-se que os fatos se deram em 13/05/2015, havendo o 

decurso de prazo superior a 04 (quatro) anos desde então, sem que 

incidisse qualquer outra causa interruptiva do lapso prescricional. Assim, 

afigura-se extinta a pretensão punitiva estatal, na forma do artigo 107, IV, 

do Código Penal.

Diante do exposto, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE DE R.S. CUNHA 

MADEIRAS EIRELI - EPP, em relação ao crime previsto no art. 46, parágrafo 

único, da Lei nº 9.605/98, com fundamento no art. 107, IV c/c artigo 109, 

V, ambos do Código Penal.

Por se tratar de sentença de extinção da punibilidade, dispensa-se a 

intimação pessoal do denunciado, intimando-se via DJE.

Nos termos do artigo 974 da CNGC, COMUNIQUE-SE a presente decisão 

aos órgãos de praxe, certificando-se as comunicações nos autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Após o transito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas 

necessárias.

 Alto Araguaia/MT, 07 de novembro de 2019.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37348 Nr: 3714-83.2008.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. MORETTI MARÇAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHONOW JÚNIOR - 

OAB:PROC.FAZ.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): A. MORETTI MARÇAL, CNPJ: 

03441579000116. 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) Procurador(a) dt.,(a), 

com sede à Rua Seis, s/n, Edifício Marechal Rondon, Centro Político 

Administrativo, Cuiabá-MT, CEP 78.050-9;0, respeitosamente, à presença 

de Vossa Excelência propor AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, nos moldes da 

Lei 6.830/80, recta. rendo a citação do(a) Executado(a) e seus sócios 

(nome e endereço na Certidão de Divida Ativa anexa): RAZÃO SOCIAL: A 

MORETTI MARCAL ENDEREÇO: RUA - TRINTA, n°: 13' • BAIRRO: JARDIM 

DAS OLIVEIRAS • MUNICÍPIO: Nova Olímpia UF: MT CNPJ 

03.441.579/0001-16 CO-RESPONSÁVEIS ALEXÁNDRE MORETTI MARCAL 

CPF: 183.230.198-27 VALOR DA CAUSA.EM: .30/0922008 - RS 12.049,06 

(Doze Mil e Quarenta e Nove Reais.° Sá- Cento'. os) , ft , . Para que no 

praz& de 05 (cinco) 'dias pague(m) a divida acima citada, representada 

peia COA N7 20082923, nus termos do t4, artieo 8° da referida Lei,— 

Requer, caso não seja efetuadoo pagamento devido, que seja procedida a 

penhora de tantos bens quintos bastem ,,ara garantir a presente 

execução, intimando-se desta o(s) EXECUTADO(s) c, se for o caso, re . 

spectivos cônjuges, à fim de gni:mi:1- o p.a itento do débito, na 

eventualidade da penhora recair sobre os bens imóveis, ficando desde já 

requerida.. . . Requer, ainda, que seja(m) o(s) EXECUTADO(s) intimado(s) 
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da penhora para, querendo, interpor embai gos, no pia° legal 

prosseguindo-se a ação até satisfação do débito'. ••• - Requer, por 

derradeiro, se necessário for a aplicaçãO do artigo 172, parágrafo 2°, do 

C.P.C, bem como o arbitramento dos honorários advocaticios no 

percentual/de 10% (dez por cento) para pronto pagamento pelo(s) 

executado(s) com os acréscimos das custas. Da-se a presente o valor 

constante da certidão anexa com os acréscimos legais. Termos em que, 

Pede Deferimento.

Despacho/Decisão: Vistos.DETERMINO o integral cumprimento do 

despacho acostado à fl. 47. Para tanto, proceda-se 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, 30 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, 06 de fevereiro de 2020

Daniel Xavier Pinheiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48632 Nr: 3870-37.2009.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGA LUCIA DA COSTA SIMITAN

 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): DOMINGA LUCIA DA COSTA SIMITAN, 

CNPJ: 03711958000189. 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) 

Procurador(a) infra-assinado(a), com sede à Rua Seis, s/n, Edifício 

Marechal Rondon, Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT, CEP 

78.050-970, 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 DOMINGA 

LUCIA DA COSTA SIMITAN ENDEREÇO: AVE - MATO GROSSO, n°: 175 

BAIRRO: CENTRO MUNICIPIO: Nova Olímpia UF: MT CNPJ 

03.711.958/0001-89 CO-RESPONSÁVEIS 798.178.151-53 DOMINGA LUCIA 

DA COSTA SIMITAN VALOR DA CAUSA EM: 27/11/20 .09 - RS 2.630,23 

(Dois Mil e Seiscentos e Trinta Reais e Vinte e Três Centavos), que 

corresponde ao valor do débito com Os aeréscimtslpgais e honorários. , 

Para que no "pràzo-de 05 (cinco) dias pague(m) a dívida acima citada, 

represehtada pela CDA N.° 20097825, nos termos do artigo 8° da referida 

Lei. Requer, caso não seja efetuàdó :o pagamento devido, que seja 

procedidAenhora clêtaMos bens quantos bastem para garantir a presente 

execução, intiniandozse•destdo(s) EXECUTADO(S) e, se foro caso, 

'respectivos cônjuges,fim de garantir o pagamento _ . do débito, na 

eventualidade da penhora rebair sobre os bens fitáveis, ficando desde já 

requerida» Requer, ainda, que'seja(m) o(s) EXECUTADO(s) intimado(s) da 

penhora para, .que'rendo, interpor embargos, no prazo legal 

prosseguindo-se a ação até saiisfação do- clébit6.-°' • Requer, por 

derradeiro, se necessário for a aplicação do-aitigál .1;72,.parájrafo 2°, do 

C.P.C, bem como a condenação no valor do debito com os acréscimos 

processtiaia.e custas. Dá-se a presente o valor constante da certidão 

anexa com os acréscimos legais. Termos em que, Pede Deferimento.

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO o pedido de fl. 26. Para tanto, determino 

a citação da executada 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, 17de 

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, 06 de fevereiro de 2020

Daniel Xavier Pinheiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83584 Nr: 4922-63.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR COSTA VIDRAGO

 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): MOACIR COSTA VIDRAGO, Cpf: 

20616147104, Rg: 220560, Filiação: Francsica Costa Vidrago e Alvani 

Vidrago, data de nascimento: 18/02/1953, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, funcionario publico. 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 . rosso, pessoa 

jurídica de direito público interno, inscrito no CNP-J/MF sob 

n°0350752210001-72. cora sede administrativa á PRAÇA ANGELO 

MASSON fr 1000, na cidade de BARRA DO BUGRES/MT, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal, Wilson Francellno de Oliveira, 

brasi!eiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG n° 359410 

(SSP-MT), inscrito no CPF n° 326.628.821-15, residente â Av. Castelo 

Branco, n° 752, Centro, Barra do Bugres - MT. e através do advogado que 

esta final subscreve,vêm, honrosamente. a presença de Vossa 

Excelência, para, com fundamento na Lei n° 6.830/80, propor a presente 

EXECUÇÃO FISCAL em face de MOACIR COSTA VIDRAGO, com endereço 

sito a PEDRO DE CAMPOS BORGES„ BAIRRO: BAIRRO NOVA 

ESPERANCA, CIDADE: BARRA DO BUGRES, conforme fatos e 

fundamentos abaixo elencados: 0(s) EXECUTADO(S) e devedor da 

importância liquida, certa e exigível de R$ 1545,74(UM MIL QUINHENTOS E 

QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS, ao Ente 

Público Municipal, valores estes representados pelas CERTIDÃO(ÕES) DE 

DIVIDA ATIVA-CDA'S sob n°01191/2012 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) débito(s) constante(s) da(s) Certidão(ões) era anexo, 

honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento), e ainda 

eventuais custas; oú 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 Insfituicão(ões) 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 corno 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$ 

1545,74(UM MIL QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E 

QUATRO CENTAVOS) Termos em que, Pede Deferimento.
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Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO o pedido de fl. 21. 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, 30 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, 06 de fevereiro de 2020

Daniel Xavier Pinheiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84655 Nr: 815-39.2013.811.0008

 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: LAIS C. S. SOUZA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAVEDON E CARDOSO LTDA-ME, ITAU 

UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CAVEDON E CARDOSO LTDA-ME, CNPJ: 

14129223000168. 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 Senhor Doutor Juiz de Direito da 

1a. Vara da Comarca de Barra do Bugres — MT. Distribuir e autuar em 

apenso aos autos código 83535 do Juizo de Direito da 1a. Vara da 

Comarca de Barra do Bugres —MT. LAIS C. S. SOUZA ME, pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPJ sob n. 10461823/0001-78, estabelecida 

no ramo de confecções e calçados, com endereço à Av. Hitler Sansão, 

s/n, centro, em Barra do Bugres — MT, por sua representante LAIS C. S. 

SOUZA, brasileira, solteira, micro-empresária, portadora do CPF 

011.123.031 — 46 e da Carteira de Identidade RG 1576800-7, SSP/MR, por 

sua procuradora e advogada que esta subscreve, com endereço 

profissional situado à Av. Brasil, 129, Centro, em Barra do Bugres — MT., 

local onde recebe notificações e intimações, vem, respeitosamente, à 

digna presença de V. Exa. propor a presente ACÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO, 

COM INDENIZAS) POR DANOS MATERIAIS E MORAIS em face de 

CAVEDON E CARDOSO LTDA. ME, pessoa jurídica de dlinPto privado, 

inscrita no CNPj sob n. 14.129.223/0001-68, com endereço à Rua Arlindo 

Masiero, 022, bairro Jardim Orlando Chesini, Ometto, CEP 17212-624, na 

cidade de JAU — SP, e ITAU UNIBANCO SLA, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrito no CNPJ sob n. 74.302.597/0001-65, com endereço à Rua 

Edgard Ferraz, 385, também na cidade de Jaú, SP, CEP pelos fatos e 

fundamentos que passa a expor: Requerente recebeu, a alguns dias, 

através dos CORREIOS a duplicata número 3/002157-C, no valor de R$ 

377,60, com vencimento em 17/01/2013, de emissão da CAVEDON E 

CARDOSO LTDA. ME, que tem como um dos sócios O Sr. PAULO 

ROBERTO DEI BOM CARDOSO, proprietário da empresa com nome de 

fantasia LES FILIES, com quem a Autora já manteve relações comerciais, 

título que já havia sido cedido para BANPAR FOMENTO COM E SERV 

LTDA., conforme faz prova documento em anexo. Manteve contato 

telefônico com representantes da empresa, através do fone 014 

3411-9900, sendo que estes informaram que haviam cometido um erro, 

mas que estariam fazendo o cancelamento da mesma. Acreditando que a 

providencia havia sido tomada a Requerente não se preocupou com o 

fato. Entretanto, para sua surpresa, a Requerente recebeu do 2°. 

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAI DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES 

— MT., a notificação com número de protocolo 10013, para pagamento do 

valor de RS 377,60, referente a duplicata por indicação de número 

3/002157-C, em que figura como apresentante ITAU UNIBANCO S/A e 

cedente CAVEDON E CARDOSO LTDA. ME. Mais uma vez a Requerente 

entrou em contato com o primeiro Requerido que, segundo seus 

representantes, para evitar maiores dissabores estariam remetendo o 

valor do titulo emitido pelo Cartório de Protestos, incluindo as despesas 

cartorárias, no valor de III 460,33, valor esse que deveria ter sido 

depositado na conta corrente da Requerente, o que não ocorreu até a 

presente data. A Requerente colheu informações com um ex 

representante da Primeira Requerida que lhe informou ter esta passado 

por dificuldades financeiras o que a levou a emitir várias duplicatas sem 

origem, descontando-as no Banco do 2°. Requerido, e não conseguindo 

resgatá-las, o Banco enviou os títulos para protestos. Apesar do valor a 

ser pago não ser de grande monta, a Requerente entende que não pode 

pagar o que não é devido, não lhe restando outra alternativa a não ser 

bater as portas do Judiciário para solucionar o impasse. Com a presente 

ação a Requerente pretende sustação definitiva do protesto do título 

protocolado sob n. 10013, no Cartório de Protestos da Comarca, no valor 

de RS 377,60, referente a duplicata por indicação de número 3/002157-C 

ou se já protestado, sustar os seus efeitos. Pretende, ainda, ver 

declarado a inexistência do débito constante no título mencionado, bem 

como declarado sua inexigibilidade. A Requerente não pode pagar o valor 

constante do título levado a protesto porque não é devedora, por outro 

lado, se não efetuar o pagamento o protesto será efetivado e seu nome 

lançado em cadastro que restringe as compras à prazo. A Autora nada 

deve, referente ao título apresentado ao Cartório, razão pela qual o 

protesto é completamente descabido e a sustação é a única medida de 

que dispõe para evitar dano irreparável ao seu bom nome comercial. 

Inexiste débito ou obrigação da Requerente para com a Requerida, posto 

que não adquiriu mercadorias que pudessem dar origem ao título. 

Encontram-se presentes os pressupostos que tutelam o direito da 

Requerente na pretendida sustação de protesto, pois, advindo este, 

repercute em danos de difícil e incerta reparação junto a clientes e 

fornecedores da autora, dificultando, sobremaneira as suas relações 

comerciais.....ISTO POSTO requer: - Seja a presente distribuída e autuada 

em apenso aos autos da MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE 

PROTESTO COM PEDIDO DE LIMINAR, código 83535, em trâmite perante o 

Juízo de Direito da 1. Vara da Comarca de Barra do Bugres — MT. 1- Seja 

determinada a citação dos Requeridos, via CORREIOS, por carta com AR, 

nos endereços inicialmente declinados, para, querendo, apresentarem 

defesa, no prazo legal, sob pena de revelia; 2 - Seja a presente ação 

julgada procedente, declarando-se a inexistência de -débito da 

Requerente para com os Requeridos, e, conseqüente declaração de 

nulidade do título 3/002157-C, no valor de 115 377.60, com vencimento em 

17/01/2013. que é cedente o primeiro Requerido e Apresentante o 

segundo Requerido, apontado para protesto caso não fosse pago até o 

dia 30/01/2013, e sustado através da cautelar de sustação de protesto 

cujo trâmite se dá perante esse r. Juízo; 3 - Seja o título protocolado sob n. 

10013, perante ao 2°. Serviço Notarial e Registrai desta Comarca, de 

número 3/002157-C, no valor de 115 377.60, com vencimento em 

17/01/2013. em que é cedente o primeiro Requerido e Apresentante o 

segundo Requerido, apontado para •protesto caso não fosse pago até o 

dia 30/01/2013, definitivamente sustado, com as comunicações de praxe 

ao Cartório competente. 4 — Sejam os Requeridos condenados ao 

pagamento de indenização por danos materiais e morais causados à 

Requerente, bem como ao pagamento de custas e despesas processuais, 

bem como honorários advocatícios a serem arbitrados por V. Exa. 6 — Os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, uma vez que trata-se de 

micro empresa com pequeno capital social, ou, alternativamente, lhe seja 

permitido pagar as custas, taxas e despesas processuais ao final da 

ação, uma vez que no momento não dispõe de importância para 

pagamento dos mesmos. Outrossim, declara a Requerente que os 

documentos em anexo são cópias fiéis dos seus originais, 

responsabilizando-se cível e criminalmente pela veracidade dos mesmos. 

Protesta provar o alegado através de todos os meios de provas em direito 

admitidas, tais como depoimento pessoal dos representante dos 

Requeridos, oitiva de testemunha, prova pericial, juntada de novos 

documentos, etc... Valor da ação: R$377,60. Pede deferimento.

Despacho/Decisão: Vistos etc.DEFIRO o pedido de folhas 122 e, por 

conseguinte, determino a citação do requerido por edital, com prazo de 20 

(vinte) dias, observando-se o que dispõe o art. 257 e incisos do 

CPC.Após, decorrido o prazo do edital, certifique-se e dê-se vista à 

requerente para manifestar-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.
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E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 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, 06 de fevereiro de 2020

Daniel Xavier Pinheiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91193 Nr: 1412-71.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ONIVALDO OLIVEIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ ONIVALDO OLIVEIRA DIAS, Cpf: 

01210621126, Rg: 1677530-9, Filiação: Leinalva Oliveira Silva e Eurides 

Almeida Dias, data de nascimento: 18/05/1984, brasileiro(a), natural de 

Quintadas-BA, solteiro(a), açogueiro, Telefone 9641-3477. 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 Can:área BARRA DO BUGRES A FAZENDA PÚBLICA do 

ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da Procuradoria-Geral do 

Estado! CNPJ 03.507.415/0003-06, pelo(a) Procurador(a ) 

infra-assinado(a), com sede à Rua Seis, s/n, Edifício Marechal Rondon, 

Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT, CEP 78.050-970, vem, 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência propor AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL, nos moldes da Lei 6.830/80, requerendoia citação 

do(a) Executado(a) e seus sócios (nome e endereço na Certidão de Dívida 

Ativa anexa): NOME JOSÉ ONIVALDO OLIVEIRA DIAS LOCALIZAÇÃO 

ENDEREÇO: RUA CANADÁ, n°: 340 BAIRRO: CENTRO MUNICÍPIO: Nova 

Olímpia UF: MT CEP: 78.370-000 CPF 012.106.211-26 VALOR DA CAUSA 

EM: 18%03/2014 - RS 1.642,33 (Um Mil e Seiscentos e Quarenta e Dois 

Reais e Trinta e Três Centavos), que corresponde ao valor do débito' com 

os acréscimos legais e honorários. Para que no prazo de 05 (cinco) dias 

pague(m) a divida acima citada, representada pela CDA N.° 2014869, nos 

termos do artigo 8" da referida , , Requer, caso não seja efetuado o 

pagamento devido, que seja procedida a penhora de tantos bens quantos 

bastern para garantir a presente execução, intimando-se desta o(s) 

EXECUTA DO(s) e, se for o caso, respectivos cônjuges, à fim de garantir 

o pagamento do débito, na eventualidade da penhora recair sobre os bens 

imóveis, ficando desde Arequerida. Requer, ainda, que seja(m) o(s) 

EXECUTA DO(s) intimado(s) da penhora para, querendo, interpor 

embargos, no prazo legal prosseguindo-se a ação até satisfação do 

débito. Requer, por derradeiro, se necessário for a aplicação do artigo 

172, parágrafo 2", do C.P.C, bem como a condenação no valor do débito 

com os acréscimos processuais e custas. Da-se a presente o valor 

constante da certidão anexa com 6s acréscimos legais. Termos em que, 

Pede Deferimento.

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO o pedido de fl. 28. 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, 17de 

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, 06 de fevereiro de 2020

Daniel Xavier Pinheiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91244 Nr: 1457-75.2014.811.0008

 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: ZILMA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNELO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Nogueira Pereira - 

OAB:OAB/MT 17982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615

 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 o advogado da parte requerida da nomeação, conforme decisão 

transcrita abaixo: "Vistos etc.

Diante da ausência da Defensoria Pública lotada nesta comarca, nomeio a 

Dra. FABIANA NOGUEIRA PEREIRA, OAB 17.982 para promover a defesa 

dos interesses da parte autora Zilma Alves de Oliveira

Nomeio também, desde já o Dr. SAULO ALMEIDA ALVES, OAB/MT 13.615, 

como curador especial da interditado Angelo Alves de Oliveira, que deverá 

apresentar contestação após a juntada do Laudo Médico.

 OFICIE-SE a Secretaria de Saúde do Município de Barra do Bugres para 

que indique médico para realização de pericia médica com o interditado 

com vistas a avaliar se é capaz para dos atos da vida civil, bem como data 

e horário para realização, devendo entrar em contato pelo celular 

(65)99673-9504.".

DETERMINO ainda, a realização de estudo social pela equipe 

multidisciplinar credenciada, devendo apresentar relatório no prazo de 20 

(vinte) dias.

Realizada a pericia médica e o estudo social, dê-se vista ao curador Dr. 

Saulo Almeida Alves, acima nomeada para o interditando.

Após a apresentação dos documentos e da contestação, abra-se vistas 

ao Ministério Público.

Cumprida todas as determinações acima, concluso para deliberação.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Barra do Bugres/MT, 12 de agosto de 2019.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133389 Nr: 566-15.2018.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MUNICIPIO DE DENISE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CONCEIÇÃO AMORIM DA SILVA

 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): MARIA CONCEIÇÃO AMORIM DA SILVA, 

Cpf: 09266518468, 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. EXECUÇÃO FISCAL O 

MUNICÍPIO DE DENISE-MT pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 

inscrita no CNPJ/MF n.03.953.718/0001-90, côm sede na Praça Brasília, n. 

111, Centro, representado por seu Prefeito Municipal, Sr. José Aníbal Ilário 

dos Santos, brasileiro, casado, portador do RG n° 1785975-1 SSP/MT, 

inscrito no CPF n° 879.000.464-53, podendo ser encontrado na cidade de 

Denise, na sede da Prefeitura Municipal, por sua assessoria jurídica que 

ao final assina, 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 

MARIA CONCEIÇÃO AMORIM DA SILVA, brasileiro(a), inscrito(a) no CPF 

sob o n.° 092.665.184-68, residente e domiciliado(a) na Rua Belo 

Horizonte, n°. 436 — Jd. Boa Esperança, na cidade de Denise-MT, CEP 
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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$ 868,75 

(oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) 

representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa n° 597. 2. 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 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 encontra-se formalizado na Certidão da dívida ativa 

em anexo. Infrutíferos foram os esforços no sentido de receber 

amigavelmente o total de seu crédito, motivo pelo qual, recorre-se à via 

judicial. 3. DOS PEDIDOS. Isto posto, requer: A citação do Executado(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$ 868,75 

(oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), acrescida 

de juros, multa de mora e demais encargos indicados na inclusa Certidão 

de Dívida 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 advocaticios à base de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §1° do CPC, Requer 

que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, 

sejam feitas pessoalmente. Dá-se à causa o valor de R$ 868,75 

(oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos). Nesses 

termos, pede deferimento.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.CITE-SE a parte Executada no endereço 

informado pela Fazenda Pública (fl. 05), para efetuar o pagamento no 

prazo de 05 (cinco) dias, da dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, 

sob pena de penhora.Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução.Na hipótese da citação por carta restar frustrada ou não sendo 

o “AR” devolvido no prazo de 15 (quinze) dias, deverá a citação ser 

realizada por Oficial de Justiça.Decorrido o prazo da citação, sem o 

pagamento do débito, INTIME-SE o Exequente para indicar, no prazo de 15 

(quinze) dias, bens à penhora.Desde já, deixo consignado que, qualquer 

diligência visando à localização de bens do (s) Executado (s) para a 

penhora, caberá à parte Exequente fazê-la.Não havendo a indicação de 

bens à penhora, a presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 

6.830/80, ficará suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o 

Exequente à necessidade de diligenciar pela descoberta de bens 

penhoráveis, de modo a possibilitar o seu regular prosseguimento até a 

satisfação integral do crédito.Decorrido o prazo da suspensão, sem 

qualquer manifestação, certifique-se e arquivem-se os autos com baixa 

apenas no relatório estatístico.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Barra do Bugres - MT, 16 de fevereiro de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro 

FilhoJuiz 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, 06 de fevereiro de 2020

Daniel Xavier Pinheiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154450 Nr: 5175-07.2019.811.0008

 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: MARYA CYRIACA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jisreel Alves guimaraes de 

jesus - OAB:21770/O

 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, e certidão negativa de fl. 31, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de seu 

advogado, para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88930 Nr: 4667-71.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E INCORPORADORA GUEDES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Hildebrand Seyboth - 

OAB:35.111/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o valor informado em fl. 110 é inferior ao valor contido 

na certidão de fl. 107, impulsiono o feito com finalidade de intimar a parte 

autora para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96253 Nr: 5392-26.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMENTE RODRIGUES MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora do 

retorno dos autos da Segunda Instância, bem como para, querendo, 

requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110701 Nr: 2166-42.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOELI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A, RAFAELLA PONÇONI NAKAJIMA - 

OAB:24432/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a certidão de fl. 71-v, impulsiono o feito com finalidade de 

intimar a parte autora para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122017 Nr: 2037-03.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATOGROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Impulsiono o feito com finalidade de intimar a parte autora para, caso 

queira, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155861 Nr: 5967-58.2019.811.0008

 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: ANDERSON DA SILVA BARBOSA, ANDERSON DA 

SILVA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL MANTOANI LTDA ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DA SILVA FERREIRA - 

OAB:24323/O, RONEY MARCOS FERREIRA - OAB:OAB/MT 10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a petição de fl. 26-v, impulsiono o feito com finalidade de 

intimar a parte autora para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155861 Nr: 5967-58.2019.811.0008

 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: ANDERSON DA SILVA BARBOSA, ANDERSON DA 

SILVA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL MANTOANI LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DA SILVA FERREIRA - 

OAB:24323/O, RONEY MARCOS FERREIRA - OAB:OAB/MT 10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com finalidade de intimar a parte autora para que 

informe o endereço da parte requerida para citação, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27262 Nr: 512-35.2007.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO JOSE ORTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO BUGRENSE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LORENÇONI FILHO - 

OAB:6459-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT

 Impulsiono o feito com finalidade de intimar a parte requerida para, caso 

queira, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29805 Nr: 1693-71.2007.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CARMO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DENISE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO ANASTÁCIO 

CHAVES - OAB:11226/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora do 

retorno dos autos da Segunda Instância, bem como para, querendo, 

requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96069 Nr: 5260-66.2014.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINAURA DE SOUZA ASSUNÇÃO, LOURIVALDO 

FERREIRA BRITO, PEDRO GOMES ALVES MENEZES, JANETE ISOTON, 

JOSE EUSTAQUIO DA SILVA, CLEUNICE FERREIRA RODRIGUES, EDIME DE 

SALLES ABRANTES, ALOIR GUIMARÃES SCARPAT, ELZAMIRA 

MARQUES LEITE, RITA DE CÁSSIA LIMA, LEILA MARILSA FRAGA, 

JOAQUIM PEREIRA DE NOVAIS FILHO, ROSEMARI APARECIDA EIDAM, 

MARIA ADELAIDE BETT MANFRIN, WILMA SANTOS ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA NOIA - 

OAB:10.621/MT, PÉRSIO OLIVEIRA LANDIM - OAB:12295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA TEREZA PALHARES 

BASILIO - OAB:74.802, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86.235

 Tendo em vista a petição de fl. 331, impulsiono os autos com finalidade de 

intimar a parte autora para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134663 Nr: 1356-96.2018.811.0008

 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: GARLENE OPOLSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENEROSO MALHEIROS SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO OPOLSKI - 

OAB:20.259-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em que pese a petição de fl. 84, constato que os requeridos Renato 

Nascimbeni e Celma Antônia Sansão já foram intimados, conforme certidão 

do Sr. Oficial de Justiça em fl. 83, neste sentido impulsiono feito com 

finalidade de intimar a parte autora para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90254 Nr: 592-52.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO PEREIRA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOP.DE 

TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B

 Impulsiono o feito com finalidade de intimar a parte requerida para, caso 

queira, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153053 Nr: 4244-04.2019.811.0008

 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: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARIDA DA COSTA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS HENRIQUE PADILHA 

DE ALMEIDA - OAB:24.781/O

 Impulsiono o feito com finalidade de intimar a parte autora para, caso 

queira, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83162 Nr: 4869-82.2012.811.0008

 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A - ATUAL 

BANCO FINASA/AS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Cleiton dos Santos Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A E 45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Termos do escrivão

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca de retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 15 (quinze) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156097 Nr: 6127-83.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANGELICA ALVES BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), considerando que a contestação fora 

apresentada no prazo legal, impulsiono o feito com a finalidade de intimar a 

parte requerente para que no prazo legal, apresente impugnação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6856 Nr: 1373-65.2000.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ KELI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Capriolli Goncalves - 

OAB:MT-0012855O, SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 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 o devedor 

acerca da decisão abaixo transcrita:

"Vistos.

Intime-se o devedor para efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de multa no percentual de dez por cento, 

conforme artigo 523 e parágrafos do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 07 de março de 2017."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87135 Nr: 2917-34.2013.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LUCAS AMARAL 

MARCONDES DOS SANTOS - OAB:23409/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), considerando o pedido acostado às fls. 

106/131, impulsiono o feito a fim de intimar a parte requerida para que se 

manifeste no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87563 Nr: 3342-61.2013.811.0008

 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: JUDITE BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, WAINE ANDRADE COTRIM - OAB:12.603/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 o pedido de fls. 146/150, 

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.: 87696 Nr: 3478-58.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE DE MT - SICRED SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ANDRADE RUBIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-A, CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO - 

OAB:20.720-B, Marco Andre Honda Flores - OAB:9708-A, MICHELLE 

YURIKA HAYASHI - OAB:17593

 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 citação editalícia do executado, 

e em cumprimento a decisão de fls. 176, impulsiono o feito com a finalidade 

de intimar a parte exequente para que no prazo legal, requeira o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109679 Nr: 1535-98.2016.811.0008

 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: JACIRA CONCEIÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE ANHANGUERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMIGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:MG 86.844, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:MG 63.440

 Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), considerando que a parte requerente 

apresentou no rpazo legal os valores atualizados, bem como a decisão de 

fls. 157, impulsiono o feito afim de intimar a parte requerida para que no 

prazo legal, pague os valores remanescentes ou apresente impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109763 Nr: 1587-94.2016.811.0008

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO AUGUSTO DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:OAB/MT 13578/A, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), considerando a certidão do oficial de justiça de 

fls. 75, impulsiono o feito a fim de intimar a parte requerente para que no 

prazo legal, manifeste-se no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113762 Nr: 3940-10.2016.811.0008

 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: MARIA DE LOURDES TEIXEIRA PEREIRA, FRANCISCO 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE BARRA 

DO BUGRES, FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Termos do escrivão

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca de retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 15 (quinze) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156493 Nr: 6363-35.2019.811.0008

 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: CLEIDE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A, COMPANHIA DE 

SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (PREVISUL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GOMES DALLAZEN - 

OAB:23411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:SP-128.341

 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. 115-140 e 142-144, no 

prazo legal e naquilo que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157613 Nr: 7005-08.2019.811.0008

 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: FRANCISCO JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE AZEVEDO - 

OAB:21.079/0-MT, ALISSON DE AZEVEDO - OAB:12082/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 que a contestação fora 

apresentada no prazo legal, impulsiono o feito com a finalidade de intimar a 

parte requerente para que no prazo legal, apresente impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157872 Nr: 7142-87.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALVES COSTA - 

OAB:13648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), considerando que a contestação fora 

apresentada no prazo legal, impulsiono o feito com a finalidade de intimar a 

parte requerente para que no prazo legal, apresente impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158034 Nr: 7218-14.2019.811.0008

 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: NEUSA OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABEMI SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar a 

parte autora para que apresente, no prazo a impugnação a contestação 

de fls. 53-65, protocolada no prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139389 Nr: 4163-89.2018.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLDSV, SADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS ROSSI - OAB:4.616, 

Lauro Everson Casasus Figueiredo - OAB:OAB/MT 6539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de 

encaminhar os autos ao douto advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão de fls. 49.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132460 Nr: 7963-62.2017.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER VARGAS NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA 

S.A., TABOCAS PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDINEIDE OVÍDIO DA SILVA 

DIAS REIS - OAB:OAB/MT12.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC) Com finalidade de encaminhar os autos 

conclusos, considerando que a parte autora foi devidamente intimada 

conforme fls. 91, não apresentou o comprovante do pagamento das 

custas para o fiel cumprimento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000593-78.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DE SOUZA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado.

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001836-91.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SERGIO GARCIA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT21515-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERV E FUNCIONARIOS PUBLICOS 

DAS CAMARAS DE VEREADORES, FUND., AUTARQUIAS E PREF. 

MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1001836-91.2019.8.11.0050. EXEQUENTE: RODRIGO SERGIO GARCIA 

RODRIGUES EXECUTADO: FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERV E 

FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS CAMARAS DE VEREADORES, FUND., 

AUTARQUIAS E PREF. MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. 1. Analisando detidamente os autos, não vislumbro a 

hipossuficiência alegada, considerando que o(a) requerente deixou de 
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juntar qualquer comprovante de rendimento, carteira de trabalho a fim de 

demonstrar sua remuneração ou declaração de imposto de renda. 2. Vale 

ressaltar, que o ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato 

constitutivo do direito por ela invocado, o que não aconteceu no presente 

caso. 3. Assim, com fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE o 

autor para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a necessidade à 

concessão do benefício da assistência judiciária gratuita sob pena de 

indeferimento ou, em igual prazo, efetue o recolhimento das custas sob 

pena de extinção sem julgamento do mérito (art.456, §1º, CNGC). 4. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 30 de 

janeiro de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002056-89.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA DOS REIS COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYS KELLY GAMA MORENO OAB - MT25397/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLEOCLIDES ANTONIO BONI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1002056-89.2019.8.11.0050. EXEQUENTE: VALQUIRIA DOS REIS COSTA 

EXECUTADO: OLEOCLIDES ANTONIO BONI Vistos, etc. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença em que a autora pleiteia o bloqueio cautelar de 

ativos financeiros via Bacenjud anteriormente à citação do devedor. 

Ocorre que é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça 

segundo o qual permite-se a pré-penhora ou arresto na execução antes 

da citação (artigo 830 do CPC ), inclusive mediante bloqueio de valores on 

line, somente quando o ato citatório tenha sido tentado e não alcançado 

inicialmente , obedecendo o que dispõe o artigo 854 do CPC. Ademais, a 

penhora “sem dar ciência prévia do ato ao executado” prevista no artigo 

854 do CPC é inerente à própria eficácia da medida no curso do processo 

onde, após citado, não efetuou o pagamento do débito, operando-se a 

medida sem a sua ciência para assegurar o cumprimento frutífero. Por fim, 

anoto que a autora não demonstrou o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo, de forma a justificar a urgência da constrição. Assim, 

INDEFIRO a penhora liminar. DEFIRO a assistência judiciária gratuita. 

Intime-se o executado na forma do art.523 e art.525 do CPC a fim de que 

promova o integral cumprimento da sentença prolatada nos autos sob 

pena de incidência de multa nos termos do art.523, §1º do CPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 30 de 

janeiro de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002497-70.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

INACERES AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE APARECIDA MARTINS E SOUZA OAB - SP262785 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME HENRIQUE SCHRANK OAB - SP378112 (ADVOGADO(A))

IEDA MARIA PANDO ALVES OAB - SP125618 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TONY ROSWITA SCHENKEL (EXECUTADO)

GROMS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

ORLANDO ALBERTO SCHENKEL (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002497-70.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

INACERES AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE APARECIDA MARTINS E SOUZA OAB - SP262785 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME HENRIQUE SCHRANK OAB - SP378112 (ADVOGADO(A))

IEDA MARIA PANDO ALVES OAB - SP125618 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TONY ROSWITA SCHENKEL (EXECUTADO)

GROMS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

ORLANDO ALBERTO SCHENKEL (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002497-70.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

INACERES AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE APARECIDA MARTINS E SOUZA OAB - SP262785 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME HENRIQUE SCHRANK OAB - SP378112 (ADVOGADO(A))

IEDA MARIA PANDO ALVES OAB - SP125618 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TONY ROSWITA SCHENKEL (EXECUTADO)

GROMS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

ORLANDO ALBERTO SCHENKEL (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002339-15.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON RODRIGUES QUERENDO (EXECUTADO)

SULENI SILVERIO DE OLIVEIRA QUERENDO (EXECUTADO)

EWERTON DE OLIVEIRA QUERENDO (EXECUTADO)

RIPLAN CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1000170-55.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BETTONI & BETTONI LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO JOSE BALDISSERA OAB - PR73754 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300-O (ADVOGADO(A))

DANIELE LOPES SILVEIRA OAB - RS76613 (ADVOGADO(A))

RICARDO POLESELLO OAB - RS55143 (ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS 

PARECIS - PJe AV. Rio Grande do Sul 731 , Centro, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 - TELEFONE: (65) 33822440 NÚMERO DO 

PROCESSO: 1000170-55.2019.8.11.0050 VALOR DA CAUSA: R$ 

98.840,04 ESPÉCIE: [LOCAÇÃO DE IMÓVEL]->DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO (93) AUTOR(A): BETTONI & BETTONI LTDA - ME Advogado 

do(a) AUTOR(A): DIEGO JOSE BALDISSERA - PR73754 PARTE 

REQUERIDA: Nome: MOVEIS ROMERA LTDA Endereço: RODOVIA PR-444, 

JARDIM PETRÓPOLIS, ARAPONGAS - PR - CEP: 86702-625 DECISÃO 

Vistos, etc. 1. DESIGNO a audiência de conciliação para o dia 27 de março 

de 2019, às 15h15min, a se realizar no CEJUSC. 2. CITE-SE o réu em 

consonância com o art. 212, § 2º, do CPC, para que compareça à 

audiência designada, acompanhado de advogado, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 CPC, e intime-se 

o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC. 3. Havendo desinteresse 

pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias 

de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). 4. 

Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do CPC 

e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 344). 5. INTIME-SE o 

administrador judicial nomeado nos autos Nº 6137-12.2018.8.16.0045. 6. 

Intimem-se. 7. Cumpra-se, expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 19 de fevereiro de 2019. Assinado Digitalmente PEDRO DAVI 

BENETTI JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002414-54.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MACHADO DIAS (EXECUTADO)

MARLON CASSIO WIEGERT (EXECUTADO)

CLAUDIA PATRICIA NOGUEIRA DIAS (EXECUTADO)

MARCELO CAMPOS MARTINS (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO PASQUINI (EXECUTADO)

MICHELY FEITOSA MENDES CAMPOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002288-04.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR FRANCISCO BEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES OAB - MT11950/O 

(ADVOGADO(A))

Nilza Gomes Machry OAB - MT8245/B-O (ADVOGADO(A))

MARIA ROSEMAR BURATTI OAB - MT0016031A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1002288-04.2019.8.11.0050. AUTOR(A): EDEMAR FRANCISCO BEN RÉU: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de 

Aposentadoria Por Idade Rural. 2. A praxe e a própria experiência das 

conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos 

demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida. 3. Dessa forma, designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 07 de abril de 2020, às 14h30min. 4. 

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. 5. Por sua vez, decorrido o prazo de 

contestação, havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. 

6. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 30 de janeiro de 2020. PEDRO 

DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002288-04.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR FRANCISCO BEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES OAB - MT11950/O 

(ADVOGADO(A))

Nilza Gomes Machry OAB - MT8245/B-O (ADVOGADO(A))

MARIA ROSEMAR BURATTI OAB - MT0016031A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1002288-04.2019.8.11.0050. AUTOR(A): EDEMAR FRANCISCO BEN RÉU: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de 

Aposentadoria Por Idade Rural. 2. A praxe e a própria experiência das 

conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos 

demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida. 3. Dessa forma, designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 07 de abril de 2020, às 14h30min. 4. 

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. 5. Por sua vez, decorrido o prazo de 

contestação, havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. 

6. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 30 de janeiro de 2020. PEDRO 

DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002288-04.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR FRANCISCO BEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES OAB - MT11950/O 

(ADVOGADO(A))

Nilza Gomes Machry OAB - MT8245/B-O (ADVOGADO(A))

MARIA ROSEMAR BURATTI OAB - MT0016031A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1002288-04.2019.8.11.0050. AUTOR(A): EDEMAR FRANCISCO BEN RÉU: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de 

Aposentadoria Por Idade Rural. 2. A praxe e a própria experiência das 

conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos 

demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida. 3. Dessa forma, designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 07 de abril de 2020, às 14h30min. 4. 
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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. 5. Por sua vez, decorrido o prazo de 

contestação, havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. 

6. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 30 de janeiro de 2020. PEDRO 

DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000004-86.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON CASSIO WIEGERT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000004-86.2020.8.11.0050. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: MARLON CASSIO WIEGERT Vistos, etc. 1. Analisando os 

autos, verifico que o autor/exequente deixou de recolher as taxas e 

custas judiciais. 2. Assim, intime-se o autor para proceder ao recolhimento 

das custas e taxas judiciárias no prazo de 30 (trinta) dias sob pena de 

extinção, consoante art.456, §1º, CNGC. 3. Em caso de não recolhimento 

das custas no prazo legal, certifique-se e façam os autos conclusos. 4. 

Recolhidas as custas, Cite-se do executado para, no prazo de 03 (três) 

dias efetuar o pagamento da dívida, sob pena de serem-lhe penhorados 

quantos bens bastem para saldar a execução. 5. Fixo desde já os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da ação, 

conforme art.827, que serão reduzidos pela metade em caso de pronto 

pagamento, na forma do §1º do CPC. 6. No mandado citatório, deverá 

constar a ordem de penhora e avaliação a serem cumpridos pelo Sr. 

Oficial de Justiça tão logo decorrido o prazo sem o efetivo pagamento 

(art.829 e 830 do CPC). 7. Não sendo encontrado o executado, serão 

arrestados quantos bens bastem para saldar a execução. 8. Expeça-se a 

certidão de execução na forma do art.828 do CPC. 9. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 3 de fevereiro de 

2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60645 Nr: 1644-25.2012.811.0050

 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: ANTONIO LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, Wanessa Correia Franchini Vieira - OAB:10.907 

oab/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que se manifeste 

acerca da petição de fls. 171/172.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2804 Nr: 339-26.2000.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 208, subscrita pela Sra.Oficiala de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30426 Nr: 477-75.2009.811.0050

 AÇÃO: 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: LIBERIA THELEZIA WEBER MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que apresente os 

dados bancários para crédito dos honorários advocatícios.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 61242 Nr: 2255-75.2012.811.0050

 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: PCRJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074-MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de prestação de contas apresentadas por Paulo Cesar Rambo 

Justen como incidente nos autos do inventário de Código 38306.

Aportaram-se aos autos relatórios de movimentação financeira do espólio 

(f. 05-15, f. 16-27, f. 28-37, f. 38-49, f. 52-60, f. 62-70, f. 71-80, f. 82-98, 

f. 99-107, f. 108-119, f. 121-130, f. 131-140, f. 141-188, f. 189-199, f. 

203-212, f. 213-222, f. 223-231, f. 235-279, f. 281-310, f. 313-317, f. 

318-344, f. 346-358, f. 360-380, f. 381-429, f. 430-454, f. 455-481, f. 

482-486, f. 487-505, f. 506-526, f. 529-543, f. 544-571, f. 572-611, f. 

616-654).

Eis a síntese do necessário. Decido.

Depreende-se dos autos que o inventariante Paulo Cesar Rambo Justen 

apresentou as contas da sua gestão financeira do espólio, conforme 

documentos acostados às f. 05-15, f. 16-27, f. 28-37, f. 38-49, f. 52-60, f. 

62-70, f. 71-80, f. 82-98, f. 99-107, f. 108-119, f. 121-130, f. 131-140, f. 

141-188, f. 189-199, f. 203-212, f. 213-222, f. 223-231, f. 235-279, f. 

281-310, f. 313-317, f. 318-344, f. 346-358, f. 360-380, f. 381-429, f. 

430-454, f. 455-481, f. 482-486, f. 487-505, f. 506-526, f. 529-543, f. 

544-571, f. 572-611, f. 616-654.

Anota-se que os herdeiros não impugnaram as contas prestadas, 

inclusive tem-se que os relatórios de movimentação financeira também 

foram subscritos pelos herdeiros. Além disso, cumpre ressaltar que os 

herdeiros já apresentaram plano de partilha dos bens inventariados nos 

autos de Código 38306, sendo homologado por este Juízo.

Diante do exposto, julgo procedente a ação de prestação de contas e 

declaro prestadas as contas pelo inventariante Paulo Cesar Rambo 

Justen, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações legais.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha
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 Cod. Proc.: 111823 Nr: 3492-03.2019.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 4ª VARA CRIMINAL DE CANOAS/RS, JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEI BATISTA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO CARLOS PENA 

TICHY - OAB:36.427/RS

 Autos n° 3492-03.2019.811.0050 (Cód. 111823)

Deprecante: 4ª Vara Criminal de Canoas/RS

Autor: Justiça Pública

Réu: Sidinei Batista da Rocha

Vistos.

Trata-se de missiva com a finalidade de realizar o interrogatório do réu 

Sidinei Batista da Rocha cujos requisitos legais restam preenchidos para 

seu cumprimento neste Juízo.

Portanto, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade.

Para tanto, designo audiência para o dia 11 de fevereiro de 2020, às 

16h15min, a ser realizada na sala de audiência deste Juízo, oportunidade 

em que se realizará o interrogatório do réu.

Sem prejuízo, considerando a inexistência de peças processuais 

imprescindíveis para a realização do ato deprecado, oficie-se ao Juízo 

Deprecante solicitando cópias da denúncia, do interrogatório do acusado 

perante a Autoridade Policial, bem como da resposta à acusação (defesa 

prévia) oferecida pelo réu, consignando o prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de devolução da deprecata sem o seu cumprimento.

Intimem-se os acusados e o(a) patrono(a) constituído(a). Ciência ao 

Ministério Público.

Comunique-se o Juízo Deprecante sobre a data da solenidade acima 

designada.

Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 70310 Nr: 3460-71.2014.811.0050

 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: SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE VELASQUES AMARAL - 

OAB:13598, FRANCISCO BRAZ DA SILVA - OAB:160.262-B/SP, MARLI 

INÁCIO PORTINHO DA SILVA - OAB:150.793-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido de Liminar entre as 

partes acima nominadas.

No transcorrer do processo, a parte autora peticionou pugnando pela 

extinção do feito, uma vez que o requerido efetuou o pagamento da dívida 

f. 87.

Eis a síntese do necessário. Fundamento. Decido.

Não tendo a relação processual sido completada com a citação, 

prescindível a manifestação do requerido quanto ao pedido de extinção do 

feito.

 Desta feita, inexistindo óbice legal, acolho o pedido formulado pela parte 

requerente às f. 87 e, via de consequência, JULGO EXTINTO por sentença 

o processo, sem conhecer do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil.

Custas, se houver, deverão ser suportadas pelo autor.

 Certifique-se o trânsito em julgado, em razão da preclusão lógica, 

arquivando-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

P.R.I.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 111823 Nr: 3492-03.2019.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 4ª VARA CRIMINAL DE CANOAS/RS, JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEI BATISTA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO CARLOS PENA 

TICHY - OAB:36.427/RS

 Vistos.

Após a designação da solenidade às f. 05, solicitei a conclusão dos autos 

para decisão.

É o relato necessário. Decido.

Compulsando detidamente os autos, observo que a finalidade da missiva 

era apenas a de intimar o réu para comparecimento em solenidade 

designada na sede do r. Juízo Deprecante.

Portanto, CANCELO a audiência aprazada, devendo a Secretaria 

Judiciária, em casos tais, dar fiel cumprimento à Ordem de Serviço nº 

001/2016-GAB, que autoriza o cumprimento do ato deprecado 

independentemente de decisão judicial.

Expeça-se o necessário para informar as partes sobre o teor desta 

decisão.

Após, devolvam-se os autos ao juízo de origem consingnando nossas 

homenages de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65135 Nr: 3172-60.2013.811.0050

 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: ADAILTON FERREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON VASQUES DE OLIVEIRA, A. 

VOLKWEIS & CIA LTDA-ME - GP VEICULOS E LAVACAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH 

- OAB:8161/MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 Pelo exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida A. 

Volkweis&Cia Ltda-ME, para exclui-la do polo passivo e via de 

consequencia, julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 485, inciso VI, do CPC. No mérito, julgo extinto o feito, com 

resolução do mérito, pela IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO formulado por 

Adailton Ferreira Barbosa em face de Robson Vasques de Oliveira, já 

qualificados nos autos, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo 

em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do 

CPC. Entretanto, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita mantenho 

suspenso P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, com as formalidades e 

baixas devidas, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96717 Nr: 5259-47.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

 Considerando o teor do r. Acórdão de f. 245-252v e de f. 263-266, 

determino sejam realizadas as comunicações de praxe, bem como 

expedida a guia definitiva de execução de pena para distribuição junto ao 

Juízo da Execução Penal desta Comarca, via sistema SEEU.

Portanto, encerrada a prestação jurisdicional nestes autos, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as cautelas e comunicações de praxe.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92819 Nr: 3458-96.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEDEN DOS SANTOS PALUDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CRYSTOPHER 
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STANGHERLIN BRIOZOLA - OAB:22.583/MT, DEFENSORIA PÚBLICA - 

OAB:

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para realização da audiência retro 

designada estarei de usufruto de compensatória, redesigno-a para o dia 

13/02/2020, às 16h00min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-91.2020.8.11.0050

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:

JEAN CARLOS DENTI (REQUERIDO)

JEANI ALVES DENTI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000133-91.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:M. A. DA SILVA 

MÓVEIS EIRELI EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CECILIA 

BONIFACIO DE ANDRADE POLO PASSIVO: JEANI ALVES DENTI 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: 24/03/2020 Hora: 13:30 , no 

endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . CUIABÁ, 7 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: 1000711-25.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR GOMES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERLY SOARES ROSIAK OAB - MT17866/O (ADVOGADO(A))

EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA OAB - MT21473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000711-25.2018.8.11.0050 Nome: GILMAR GOMES SOUZA Endereço: 

Rua Itaúba, 292, NE, Jardim Alvorada, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - 

CEP: 78360-000 Nome: IUNI EDUCACIONAL S/A. Endereço: UNIC - 

UNIVERSIDADE DE CUIABÁ, AVENIDA MANOEL JOSÉ DE ARRUDA 3100, 

JARDIM EUROPA, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-900 CERTIDÃO Nos termos 

da legislação processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono 

este feito a fim de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca da petição da parte reclamada. Campo Novo do 

Parecis-MT, Sexta-feira, 07 de Fevereiro de 2020. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-46.2020.8.11.0050

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:

JIM DAVIDSON AZEVEDO CAETANO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000136-46.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:M. A. DA SILVA 

MÓVEIS EIRELI EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CECILIA 

BONIFACIO DE ANDRADE POLO PASSIVO: JIM DAVIDSON AZEVEDO 

CAETANO 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: 24/03/2020 Hora: 

14:00 , no endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . CUIABÁ, 7 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: 1000137-31.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RAIRES DE JESUS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000137-31.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:RAIRES DE 

JESUS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO 

GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de conciliação do Juizado de Campo 

Novo Data: 24/03/2020 Hora: 14:15 , no endereço: RUA RIO GRANDE DO 

SUL, 513, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . 

CUIABÁ, 7 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: 1000138-16.2020.8.11.0050

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:

JOAO PAULO ANDRADE DA COSTA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000138-16.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:M. A. DA SILVA 

MÓVEIS EIRELI EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CECILIA 

BONIFACIO DE ANDRADE POLO PASSIVO: JOAO PAULO ANDRADE DA 

COSTA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Sala de conciliação do Juizado de Campo Novo Data: 24/03/2020 Hora: 

14:30 , no endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . CUIABÁ, 7 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: 1000139-98.2020.8.11.0050

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:

JOSE CAETANO JUVINO FILHO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000139-98.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:M. A. DA SILVA 

MÓVEIS EIRELI EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CECILIA 

BONIFACIO DE ANDRADE POLO PASSIVO: JOSE CAETANO JUVINO FILHO 

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: 24/03/2020 Hora: 14:45 , no 

endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . CUIABÁ, 7 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: 1000140-83.2020.8.11.0050
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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:

ZENILDO DE LIMA COSTA (REQUERIDO)

JUCILENE DE MORAES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000140-83.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:M. A. DA SILVA 

MÓVEIS EIRELI EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CECILIA 

BONIFACIO DE ANDRADE POLO PASSIVO: JUCILENE DE MORAES 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: 24/03/2020 Hora: 

15:00 , no endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . CUIABÁ, 7 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: 1000141-68.2020.8.11.0050

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:

KAMILA LAET FRANCA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000141-68.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:M. A. DA SILVA 

MÓVEIS EIRELI EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CECILIA 

BONIFACIO DE ANDRADE POLO PASSIVO: KAMILA LAET FRANCA 

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: 24/03/2020 Hora: 15:15 , no 

endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Campo Verde

Despacho

0705431-37.2020.8.11.0051

 Decisão 4/2020

 Vistos.

 I. Trata-se de pedido de concessão de 03 (três) meses de licença-prêmio, 

formulado pela servidora Juraci João Miranda, Oficial de Justiça, matrícula 

11179, referente ao quinquênio 15/09/2014 a 15/09/2019.

 II. A Central de Administração desta Comarca certificou que o servidor 

requerente não infringiu o disposto no artigo 110, incisos I e II, alíneas a, b, 

c e d, da Lei Complementar n.º 04/90.

 III. O pedido encontra respaldo legal na Lei, 8.816, de 18.01.2008, que 

dispõe sobre concessão e conversão em espécie de licença-prêmio:

 “Art. 1º - Os membros e servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso farão jus ao gozo de licença-prêmio por assiduidade, após cada 

quinquênio ininterrupto de efetivo exercício.

 § 1º A licença prevista no caput será de 03 (três) meses por cada 

período aquisitivo, com remuneração do cargo efetivo, permitida sua 

conversão em espécie, extensiva aos membros e servidores que 

adquiriram o direito anteriormente à publicação desta lei, segundo a 

disponibilidade financeira do Órgão.

 § 2º Entende-se por assiduidade o disposto no Art. 109 e 110 da Lei 

Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990.”

 O artigo 110 assim prevê:

“Art. 110. Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período 

aquisitivo:

I – sofrer penalidade disciplinar de suspensão;

II – afastar-se do cargo em virtude de:

Licença por motivo de doença em pessoa da família, sem remuneração;

Licença para tratar de interesses particulares;

Condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva;

Afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro.

Parágrafo único As faltas injustificadas ao serviço retardarão a 

concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de um mês para 

cada três faltas.”

 IV. Diante das disposições legais e da certidão acostada a este 

expediente , DEFIRO a concessão de 03 (três) meses de licença-prêmio 

ao servidor Juraci João Miranda, Oficial de Justiça, matrícula 11179, 

referente ao quinquênio 15/09/2014 a 15/09/2019, para usufruto oportuno.

 V. Procedam-se as anotações de estilo.

 VI. Ao Departamento de Recursos Humanos para as providências 

cabíveis, após arquive-se este expediente.

 VII. Cumpra-se.

 Campo Verde, 07 de fevereiro de 20 20.

 André Barbosa Guanaes Simões

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002106-49.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ITALLO KAIRON LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002106-49.2018.8.11.0051 Declaratória Despacho. Vistos etc. 

Do que se infere dos autos, o Requerente teria ajuizado ação contra a 

pessoa jurídica conhecida como CLUB ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

DE CRÉDITO LTDA., tendo como nome fantasia, segundo disse, CARTÃO 

MARISA. Entre os documentos apresentados na inicial, consta o extrato 

tirado do Sistema SCPC. Nele, consta justamente a anotação objeto desta 

lide, promovida por CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES. Em sua 

resposta, a Requerida alegou que, a despeito da semelhança da razão 

social, a responsável pela anotação não seria CLUB ADMINISTRADORA, 

mas CLUB MAIS ADMINISTRADORA, de maneira que aquela seria parte 

ilegítima a ocupar o polo passivo desta ação. Com a contestação, vieram 

dois comprovantes emitidos pela Receita Federal: o primeiro, de CLUB 

MAIS, com CNPJ 21.600.988/0001-08, localizada no Município de 

B a r u e r i / S P ,  t e n d o  c o m o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o 

contador@grupoavenida.com.br; o segundo, por sua vez, seria o da 

Requerida, CLUB ADMINISTRADORA, com CNPJ 08.262.343/0001-36, 

também localizada no Município de Barueri/SP, com endereço eletrônico 

opublico@marisa.com.br. Intimado, o Requerente defendeu a idoneidade 

de sua pretensão. Segundo afirmou, a própria Requerida teria confirmado 

fazer parte do grupo econômico Lojas Marisa, o que explicaria o motivo 

pelo qual estaria ele a receber ligações e cobranças desse grupo até a 

data de hoje. Ao menos em juízo sumário, não parece ter havido, por parte 

da Requerida, a confissão alegada pelo Requerente em sua impugnação. 

Bem ao contrário, a contestação foi firme no sentido de apontar a 

existência de duas pessoas jurídicas diversas, embora com razões 

sociais semelhantes. Entretanto, uma seria responsável pela 

administração dos cartões das Lojas Marisa e outra, das Lojas Avenidas. 

Seja como for, fato é que a discussão não seria propriamente qualificada 

como preliminar. Aplica-se, aqui, a teoria da asserção, por meio da qual se 

tem, só na versão da inicial, abstratamente considerada, o critério para a 

análise das condições da ação. Se, dessa análise abstrata, resultar que a 

pretensão haveria mesmo de ser proposta em face daquele réu, atendido 

estará o requisito da legitimidade passiva. Do contrário, se, mesmo nessa 

análise abstrata, sem preocupação com a veracidade das alegações, não 

resultar ação contra o réu, o caso será o de ilegitimidade. O réu, 

evidentemente, poderá discutir a idoneidade da alegação. Poderá dizer 

que, apesar de o autor imputar àquele réu o encargo de suportar a 

pretensão que se faz judicialmente, as alegações, sendo infundadas, não 

haveriam de corresponder à realidade. O caso, aqui, é o de defesa de 

mérito, porque dependente da análise das provas, muito provavelmente 
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depois da fase instrutória. Com isso, tem-se que, a despeito da alegação 

de ilegitimidade, o caso parece ser o de defesa de mérito. Em havendo 

resistência por parte do Requerente à versão apresentada pela 

Requerida, incluir-se-á, entre os pontos controvertidos, a autoria da 

anotação no SCPC, se realmente da Parte que atualmente integra o polo 

passivo ou se por pessoa jurídica diversa. Entretanto, como se afirmou, 

antes de se passar propriamente à fase instrutória, e a bem do processo, 

impõe-se buscar nova manifestação do Requerente. É que, pelo que se 

viu, o Requerente parece ter visto, na manifestação da Requerida, uma 

confissão que, ao menos a uma primeira leitura, não parece ter existido. 

Mais pertinente do que se seguir à fase instrutória, é, então, ouvir o 

Requerente, a fim de que, uma vez mais, manifeste-se sobre a 

possibilidade de existirem duas pessoas jurídicas diversas, conforme 

parecem denunciar os comprovantes tirados perante a Receita Federal. 

Em sendo o caso, o Requerente poderá buscar a modificação do polo 

passivo, tal como autoriza o art. 339 do Novo Código de Processo Civil. 

Assim, INTIME-SE o Requerente, na pessoa de seu douto Procurador, para 

que se manifeste sobre a negativa de autoria feita pela Requerida. Após, 

CONCLUSOS. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 7 de fevereiro de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001341-44.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DA SILVA FRIEDERICH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001341-44.2019.8.11.0051 Declaratória Despacho. Vistos etc. 

À míngua de irregularidades, DECLARO saneado o feito. FIXO, como 

controvertidos, os pontos atinentes: i) à existência, ou não, de negócio 

jurídico validamente celebrado pelas Partes; ii) à produção de dano 

extrapatrimonial; iii) ao valor compensatório de eventuais danos morais. 

Nos termos do art. 373, § 1º, do Novo Código de Processo Civil, ATRIBUO 

à Requerida o ônus de comprovar, por mais do que simples reprodução 

das telas de seu sistema gerencial, a existência do negócio jurídico 

denunciado à Serasa (título n. 20028846440000) em que se tenha imposto, 

ao Requerente, contraprestação equivalente a R$ 2.367,33. Sendo só 

pontual a inversão do ônus da prova, permanecem inalterados os 

encargos das Partes em relação às outras questões controvertidas. A fim 

de fazer frente a tais pontos controvertidos, DEFIRO a produção apenas 

de prova documental. Assim, em atenção à parte final do art. 373, § 1º, do 

NCPC, INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresentem os documentos necessários ao atendimento de seu ônus 

processual. Em especial, caberá à Requerida apresentar a cópia do 

instrumento negocial cujo inadimplemento se denunciou à Serasa, seja de 

que forma for. Juntados documentos, INTIMEM-SE as Partes para que 

apresentem suas alegações finais no prazo sucessivo de 15 (quinze) 

dias. Por fim, DEVOLVAM-ME conclusos os autos, para sentença. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 7 de fevereiro de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000924-28.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA BORGONOVO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (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))

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000924-28.2018.8.11.0051 Declaratória Despacho. Vistos etc. 

À míngua de irregularidades, DECLARO saneado o feito. FIXO, como 

controvertidos, os pontos atinentes: i) à existência de defeito no medido 

de consumo de energia elétrica da Requerente; ii) à regularidade dos 

cálculos da Requerida para o faturamento da média da energia consumida 

e supostamente não paga pela Requerente; iii) à ocorrência de dano 

extrapatrimonial e a compensação correspondente. Nos termos do art. 

373, § 1º, do NCPC, em razão da impossibilidade da prova da alegação, 

por parte da Requerente, da inexistência de defeito no medidor, 

DETERMINO a inversão pontual do ônus da prova, imputando à Requerida 

o encargo de comprovar os itens 'i' e 'ii' dos pontos controvertidos, 

cabendo-lhe, então, demonstrar a ocorrência do defeito do medidor e a 

consequente diminuição da leitura do consumo, bem como o faturamento 

da unidade consumidora da Requerente por todo o período abrangido pelo 

cálculo de refaturamento. Caberá à Requerida, ainda, apresentar a relação 

do consumo da Requerente nos doze meses posteriores à cobrança 

adicional. Sendo só pontual a inversão do ônus da prova, permanecem 

inalterados os encargos das Partes em relação às outras questões 

controvertidas. A fim de fazer frente a tais questões controvertidas, e 

observando, ainda, a parte final do aludido art. 373, § 1º, do NCPC, DEFIRO 

a produção de prova documental e testemunhal. Sem prejuízo, DESIGNO 

audiência de instrução para o dia 18 de maio de 2020, às 13:30 horas de 

Mato Grosso. INTIMEM-SE as Partes, pessoalmente, pelo correio, no último 

endereço informado nos autos, para que compareçam e prestem 

depoimento, sob pena de confissão (art. 385, § 1º, do NCPC). INTIMEM-SE, 

ainda, os ilustres Procuradores, inclusive a fim de que apresentem o rol de 

testemunhas no prazo de 10 (dez) dias (art. 357, § 4º, do NCPC), 

observando, em especial, a qualificação sugerida pelo art. 450 do NCPC. 

Caberá à Requerida, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar os 

documentos necessários à liberação de seu ônus da prova, sob pena de 

presunção de veracidade das alegações contrárias. Nos termos do art. 

455 do NCPC, cabe às próprias Partes a intimação de suas Testemunhas, 

apresentando o aviso de recebimento da correspondência com 

antecedência mínima de 3 (três) dias da audiência. As Partes poderão, 

ainda, levar suas Testemunhas à audiência, independentemente de 

intimação. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 7 de fevereiro de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000832-50.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADENICIO NUNES MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT18525-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR MARCILIO DA SILVA (REQUERIDO)

VALCI MOREIRA MAGALHAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000832-50.2018.8.11.0051 Guarda Despacho. Vistos etc. Dada 

a especial natureza da lide, mostra-se pertinente a designação da 

audiência do art. 357, § 3º, do NCPC, nem tanto para o saneamento do 

feito, mas, principalmente, para a tentativa de conciliação das Partes. 

Assim, DESIGNO audiência em cooperação para o dia 21 de abril de 2020, 

às 13:30 horas de Mato Grosso. INTIMEM-SE as Partes, pelo correio, e 

seus Procuradores, pelo DJe, a fim de que compareçam à audiência, 

especialmente para que integrem e esclareçam suas alegações. Nos 

termos do art. 357, § 5º, do NCPC, as Partes deverão levar, para a 

audiência prevista, o respectivo rol de testemunhas, se assim entenderem 

pertinente a produção desse tipo de prova. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 7 de 

fevereiro de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001496-47.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:
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FABIANO GARDIM MOTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1001496-47.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 11.976,00 ESPÉCIE: [Concessão] POLO ATIVO: Nome: 

FABIANO GARDIM MOTA Endereço: Travessa Nobre, 153, Belvedere, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Endereço: desconhecido 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES de que foi designada 

data para realização de perícia médica para o dia 13/03/2020, às 08:25 

horas, em sala própria, nas dependências do Fórum de Justiça desta 

comarca CAMPO VERDE-MT, 7 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) MARIA IZABEL BORECKI Gestor de Secretaria Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

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). 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

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111427 Nr: 3084-14.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilsomar Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VILSOMAR FERREIRA DA SILVA, Cpf: 

80209424168, natural de Campo Verde-MT, solteiro(a), agropecuario, 

Telefone (66) 99623-8553. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: A parte autora COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI VALE DO 

CERRADO, sociedade cooperativa de direito privado, CNPJ 

32.983.165/0001-17, com sede na Avenida Brasil, 189, Centro, Campo 

Verde-MT ajuizou AÇÃO DE EXECUÇÃO em face de VILSOMAR FERREIRA 

DA SILVA, brasileiro, diretor geral de empresa, CPF 802.094.241-68, com 

endereço na Rua Pedro Cocco, Lote 02, Distrito Industrial, Campo 

Verde-MT alegando, em breve síntese, ser credora do valor de R$ 

28.583,36, instrumentalizado pela cédula de crédito bancário 

B40730722-0, emitida em 08/05/2014.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 31.441,70 - Valor 

Atualizado: R$ 28.583,36 - Valor Honorários: R$ 2.858,34

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  A u t o s  n °  3 0 8 4 - 1 4 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 5 1  - 

111427ExecuçãoDespacho.Vistos etc.Restando impossível a localização 

do Executado, CITE-SE o Executado por edital, com prazo de 30 (trinta) 

dias, nos termos do art. 700, § 7º, do NCPC.Nessa hipótese, NOMEIO, 

desde logo, a ilustre Defensoria Pública como Curadora Especial do 

E x e c u t a d o ,  a b r i n d o - s e - l h e s  v i s t a  d o s  a u t o s  p a r a 

manifestação.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 15 de agosto de 2019.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) 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, Vanessa Silva Tiago 

Fujii, digitei.

Campo Verde, 12 de setembro de 2019

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor Judicial Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86562 Nr: 4346-67.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CICERO GOMES DA SILVA, Cpf: 

92362800482, Rg: 657825, Filiação: Maria Alves da Silva e José Gomes da 

Silva, data de nascimento: 07/02/1947, brasileiro(a), natural de 

Smcampos-AL. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR A PARTE EXECUTADA para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, arguir qualquer das hipóteses do artigo 854, § 3º, do NCPC, tendo em 

vista o extrato de bloqueio anexo aos autos.

Despacho/Decisão:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 87113 Nr: 4670-57.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Dall´Agnol
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregório 

Mundim - OAB:14235, Nelson Ricardo Kleim - OAB:MT/16.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEXANDRE DALL´AGNOL, Cpf: 

48712507172, Rg: 681.387, Filiação: Lurdes Camargo e Dhemer João 

Miguel Dall'agnol, data de nascimento: 20/04/1971, brasileiro(a), natural de 

Cruz Alta-RS, casado(a), autonomo. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAR A PARTE EXECUTADA para, no prazo de 05 dias, 

arguir qualquer das hipóteses do artigo 854, § 3º, do NCPC, tendo em vista 

o extrato de bloqueio anexos aos autos.

Resumo da Inicial: O Município de Campo Verde ajuizou EXECUÇÃO 

FISCAL em face de ALEXANDRE DALL'AGNOL alegando, em breve 

síntese, ser credor da importância de R$ 1.906,50, conforme CDA 

acostada aos autos.

Despacho/Decisão:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109341 Nr: 2192-08.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Bianchi - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos para a intimação 

da parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste 

quanto ao relatório apresentado pela assistente social e psicóloga, que diz 

que não localizou a residência do requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15541 Nr: 1463-31.2006.811.0051

 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: Unibanco - União de Bancos Brasileiros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Alberto Cezar - ME, Luiz Alberto Cézar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Corrêa da Silva 

- OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Luciano de Tarso 

Huergo Bauermeister - OAB:7328/B

 Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos para a intimação 

do exequente para que indique bens disponíveis dos executados, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 

921, III, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32793 Nr: 2911-97.2010.811.0051

 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): Anderson Sérgio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:21.387, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8521/O, 

Deivison Vinicius Kunkel Lopes de Souza - OAB:14690/O, kamill 

Santana Castro e Silva - OAB:11887-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nádia Tayse Kuhnen Sulas - 

OAB:8658, Vagner Soares Sulas - OAB:8.455

 Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos para a intimação 

do exequente para que indique bens disponíveis dos executados, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 

921, III, do NCPC.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74569 Nr: 3566-98.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dutra Barreto & Cia Ltda, Simone Grison 

Barreto Brehula, Antônio Roberto Brehula, Francisco de Assis Dutra 

Barreto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SIMONE GRISON BARRETO BREHULA, 

Cpf: 63824043149, Rg: 894398, brasileiro(a), casado(a), do comércio, 

Telefone 3419-1299 e atualmente em local incerto e não sabido 

FRANCISCO DE ASSIS DUTRA BARRETO, Cpf: 07782756120, Rg: 

2118797-5, Filiação: Otilia Ramos Barreto e Francisco Ibiapino Dutra, data 

de nascimento: 26/08/1949, brasileiro(a), casado(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: 12/11/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de DUTRA 

BARRETO & CIA LTDA, SIMONE GRISON BARRETO BREHULAE OUTROS, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Falta de 

recolhimento - ICMS GARANTIDO INTEGRAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3980/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2012

 - Valor Total: R$ 10.680,22 - Valor Atualizado: R$ 10.680,22 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Autos n° 3566-98.2012.811.0051 - 74569Execução 

FiscalDecisão.Vistos etc.DEFIRO o pedido aduzido pelo Exequente para 

solicitar informações, ao departamento de trânsito, por meio do Sistema 

Renajud, acerca da existência de veículos eventualmente cadastrados em 

nome dos Executados Assis Barreto Materiais de Construção LTDA e 

Antônio Roberto Brehula.Em sendo o caso, DETERMINO, desde logo, a 

indicação da restrição no cadastro do veículo, inclusive a de circulação, 

nomeando, desde logo, o Procurador do Exequente como 

Depositário.Caberá ao Exequente informar o local onde o veículo pode ser 

localizado, a fim de ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus 

cuidados. Nessa hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do bem, 

intimando-se as Partes para que se manifestem sobre o laudo 

correspondente.Em seguida, INTIMEM-SE as Partes para que se 

manifestem sobre a penhora e, também, sobre o valor atribuído ao bem. 

Ao Exequente, caberá se manifestar especificamente sobre seu eventual 

interesse na adjudicação do veículo.Quanto aos Executados Simone 

Grisson Barreto e Francisco de Assis Barreto, DETERMINO que se 

solicitem informações pelo Sistema Infojud e Sistema Siel, dos endereços 

atualizados dos Executados.Em sendo o caso, EXPEÇA-SE o necessário a 

sua citação, observando-se as advertências consignadas na decisão 

inicial.Do contrário, se impossível a localização da Parte, DEFIRO, desde 

logo, o pedido de citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 8º da Lei 6.830/80. Nessa hipótese, esgotado o prazo sem 

manifestação, INTIME-SE o Exequente, por meio do seu Procurador, para 

que requeira o que de direito.Por fim, POSTERGO para depois da penhora 

a nomeação de Curador ao Executado. Após, bem como no caso de restar 

infrutífera a providência de penhora via Renajud, INTIME-SE o Exequente, 

na pessoa de seu ilustre Procurador, para que indique bens disponíveis 

dos Executados, em 10 (dez) dias, sob pena de suspensão do 

feito.Inexistindo bens penhoráveis dos Executados, DETERMINO a 

suspensão do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao 

arquivo provisório, até ulterior manifestação do interessado, na forma do 

art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80.Sem prejuízo, DEFIRO o pedido aduzido pelo 

Exequente para determinar a transferência dos valores bloqueados na p. 

60/62 à conta informada na p. 63.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 
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necessário. Às providências.Campo Verde/MT, 10 de julho de 2019.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz 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, Maria Izabel Borecki, 

digitei.

Campo Verde, 06 de fevereiro de 2020

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor Judicial Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84197 Nr: 3408-72.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Cereais Norte & Sul do Brasil EIRELI - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Impulsiono os Autos para a Intimação 

do Exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, para que requeira o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85915 Nr: 4123-17.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Moraes Canudo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a Procuradoria Federal, intimada pessoalmente, 

deixou transcorrer o prazo (início da contagem em 16/08/2019), sem 

apresentar impugnação, razão pela qual, IMPULSIONO O FEITO PARA O 

AUTOR, NO PRAZO DE 05 DIAS, solicitar o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96675 Nr: 2923-38.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCSdA, MAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Telles de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 22.144/B, Pamela Hayanni de Melo Martins - 

OAB:20016 - O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a parte executada, citada, permaneceu inerte, 

razão pela qual, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE AUTORA, no 

prazo de 15 dias, manifestar-se sobre o prosseguimento do feito, devendo 

solicitar o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99905 Nr: 4002-52.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cesar Augusto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rita de Cássia Pinheiro Benevides Gianetta, 

Paulo Giannetta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a impugnação 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118228 Nr: 341-94.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Muller Bender & Cia. Ltda, Rodrigo 

Muller Bender

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, NO PRAZO DE 15 DIAS, manifestar-se sobre a 

EXECUÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118228 Nr: 341-94.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Muller Bender & Cia. Ltda, Rodrigo 

Muller Bender

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os autos para INTIMAÇÃO 

DA PARTE EXEQUENTE, para que em 05 (cinco) dias, complemente a 

diligência do Oficial de Justiça, conforme solicitado na certidão ref. 48, 

requerendo o que entender de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120919 Nr: 1616-78.2017.811.0051

 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 Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderleia Goulart Coronel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 

pagamento.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135789 Nr: 8661-36.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa dos Cotonicultores de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dieggo Bruno Pio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Irna Schneider Marx - 

OAB:6.131-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA, Cpf: 

99745089168, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do 

NCPC, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral 

da dívida, acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, 

sob pena de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem 

prejuízo de permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários 

advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação 

exigida (art. 523 do NCPC). CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo 

adicional de 15 (quinze) dias, contados a partir do encerramento do prazo 
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para pagamento espontâneo da obrigação, independentemente de nova 

notificação, para interposição de impugnação (art 525 do NCPC), limitada 

às matérias arroladas no art. 525, § 1º, do NCPC.

Resumo da Inicial: COOPERATIVA DOS COTONICULTORES DE CAMPO 

VERDE - COOPERFIBRA, já qualificada, por sua procuradora que esta 

subscreve, e ANDREIA IRNA SCHNEIDER MARX, brasileira, casada, 

advogada, portadora do CPF nº 767.039.830-20, registrada na OAB/MT 

sob o nº 6.131-B, com endereço profissional na Rua Fortaleza, nº 1235, 

em Campo Verde/MT, em causa própria, vêm, à presença de Vossa 

Excelência, nos autos do processo em epígrafe, em que contendem com 

DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA, requerer o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

de acordo com o disposto nos art. 523 e seguintes, do CPC, pelas razões 

de fato e de direito que seguem: Na ref. 87, consta Sentença, julgando 

PROCEDENTE os pedidos aduzidos na presente ação para condenar 

Dieggo Bruno Pio da Silva ao pagamento de R$ 29.809,09 (vinte e nove mil, 

oitocentos e nove reais e nove centavos), devidamente corrigidos 

monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios legais, ambos 

incidentes desde o vencimento, mais as custas processuais e honorários 

advocatícios arbitrados em 20% do valor atualizado da causaA decisão 

transitou em julgado (ref. 96) e o Requerido não cumpriu, voluntariamente, 

com as suas obrigações, razão pela qual necessária a instalação da 

presente fase de cumprimento de sentença. O débito foi atualizado com 

juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do 

vencimento da última parcela (30/04/2015), das custas processuais 

(pagas no dia 11/10/2017) e dos honorários advocatícios arbitrados em 

20% do valor atualizado da causa, perfazendo um valor total de R$ 

70.885,62 (setenta mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e dois 

centavos), na data de 17/01/2020, conforme incluso demonstrativo 

discriminado. EX POSITIS, requer a Vossa Excelência digne-se ordenar a 

intimação do Requerido para pagar o valor de R$ 70.885,62 (setenta mil, 

oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescido de multa de 10%, mais 

honorários de 10% (art. 523, § 1º, do CPC). Na forma do art. 524, VII, do 

CPC, requer, desde já, que a penhora recaia sobre os ativos financeiros 

existentes em nome do Executado – penhora on line – BACENJUD – a ser 

processada na forma do artigo 854 do CPC.

Despacho/Decisão: Cumprimento de SentençaDespacho.Vistos 

etc.INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da 

dívida, acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob 

pena de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem 

prejuízo de permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários 

advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação 

exigida (art. 523 do NCPC).CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional 

de 15 (quinze) dias, contados a partir do encerramento do prazo para 

pagamento espontâneo da obrigação, independentemente de nova 

notificação, para interposição de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada 

às matérias arroladas no art. 525, § 1º, do NCPC.Feito o pagamento, 

AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor depositado a conta 

corrente a ser especificada pela Parte Exequente. Depois, ARQUIVEM-SE 

os autos, com as baixas e anotações de estilo.Não havendo pagamento 

espontâneo, DETERMINO a abertura do procedimento de cumprimento de 

sentença, com a devida alteração no Sistema Apolo e na capa dos 

autos.AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 do 

NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 31 de janeiro de 2020.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Izabel Borecki, 

digitei.

Campo Verde, 06 de fevereiro de 2020

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138216 Nr: 9897-23.2017.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Lucas Evangelista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandinara Pelicioli - OAB:24045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a parte executada, embora citada, deixou 

transcorrer o prazo, permanecendo inerte, razão pela qual, IMPULSIONO 

OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA para, no lapso temporal de 

15 dias, solicitar o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139495 Nr: 43-68.2018.811.0051

 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): Bruno Ferreira Ciciliato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA providenciar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, devendo, para tanto, retirar a guia do "site" do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso e comprovar nos autos o respectivo pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171642 Nr: 6237-50.2019.811.0051

 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: Tiago de Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE FRANCIELE BELLO 

KIRCHESCH - OAB:22075-O, JESSICA CRISTINA DALLALBA - 

OAB:20278/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 parte Requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se 

sobre o pedido de habilitação feito pelo Credor.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103189 Nr: 472-06.2016.811.0051

 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: José Osvaldo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrovenci - Comércio, Importação, Exportação 

e Agropecuária Ltda, Monsanto do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO DAMIN - 

OAB:8111, Ronaldo Coelho Damin - OAB:10781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Biral Vieira da Cunha 

Martins - OAB:OAB/SP 246.397, Eduardo Ono Terashima - 

OAB:296.663/SP, FLÁVIO MULLER - OAB:5841, Joseph Harry E. 

Gaillardetz Neto - OAB:392.012/SP, Leonardo Sülzer Parada - 

OAB:11.846-B/MT

 Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos para a intimação 

das partes para manifestarem quanto à devolução da Carta Precatória de 

oitiva da testemunha Vanessa sem cumprimento, devendo requerer o que 

entender de direito para o prosseguimento do feito, ensejando o início da 

fase de alegações finais em caso de ausência de manifestação de 

requerimentos diversos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134412 Nr: 8046-46.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roselho Lino Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa de Transportes Andorinha S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano de Tarso 

Huergo Bauermeister - OAB:7328/B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO 

PACIANOTTO JUNIOR - OAB:214264, FERNANDO HENRIQUE CHELLI - 

OAB:22114-A, RAFAEL MORTARI LOTFI - OAB:OAB/SP 236.623

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a contestação e 

documentos apresentada pelo requerido, conforme dispõe o art. 350 do 

novo Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117234 Nr: 5958-69.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simpcam Nichino Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA DAYANE WERLE, Agrosseds Produtos 

Agropecuários Ltda, Marcelo Dicklhuber Furtado, Zoraide Itacaramby 

Furtado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ercilio de Oliveira - 

OAB:27.141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Sem prejuízo, ao que diz respeito ao pedido de penhora dos veículos 

ofertados em garantia, anota-se que se encontram gravados em garantia 

por força de contrato de alienação fiduciária.Assim, por cautela, INTIME-SE 

o Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos 

informações acerca do aludido contrato, evidenciando, por óbvio, se a 

garantia gravada corresponde à CCB 10001-4 firmada pelos 

Executados.Em não havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO 

a suspensão do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao 

arquivo provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento 

do prazo prescricional, iniciado a partir do encerramento do lapso de 

suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.No advento do prazo prescricional, nos 

termos do art. 921, § 5º, do NCPC, INTIMEM-SE as Partes para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de direito, devolvendo-me 

conclusos os autos para deliberação.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 07 de janeiro de 

2020.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117842 Nr: 70-85.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silva & Pegoraro Ltda, Zilaura Pegoraro, Edson 

Alexandre da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Ainda na hipótese de 

inadimplemento, INTIME-SE a Exequente para que indique bens disponíveis 

dos Executados, em (10) dez dias, sob pena de suspensão do feito, na 

forma do art. 921, III, do NCPC.Em não havendo manifestação no aludido 

prazo, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

das Partes, ou até o advento do prazo prescricional, iniciado a partir do 

encerramento do lapso de suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.No advento 

do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, INTIMEM-SE 

as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de 

direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 13 

de janeiro de 2020.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 89054 Nr: 510-52.2015.811.0051

 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): Magno Cezar Jorge Pellarigo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Infrutífera a 

providência, INTIME-SE o Exequente, na pessoa do ilustre Procurador 

constituído, 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.Em não havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a 

suspensão do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao 

arquivo provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento 

do prazo prescricional, iniciado a partir do encerramento do lapso de 

suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.No advento do prazo prescricional, nos 

termos do art. 921, § 5º, do NCPC, INTIMEM-SE as Partes para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de direito, devolvendo-me 

conclusos os autos para deliberação.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 13 de janeiro de 

2020.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 115444 Nr: 4891-69.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS FILHO E CORONEL LTDA ME, 

Osmarino Mateus Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Não sendo possível o 

bloqueio de valor correspondente à totalidade da dívida, DETERMINO a 

solicitação de informações ao departamento de trânsito, por meio do 

Sistema Renajud, acerca da existência de veículos eventualmente 

cadastrados em nome dos Executados.Em sendo o caso, DETERMINO, 

desde logo, a indicação da restrição no cadastro do veículo, inclusive a de 

circulação, nomeando, desde logo, a Exequente como Depositária.Caberá 

à Exequente informar o local onde o veículo pode ser localizado, a fim de 

ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus cuidados. Nessa 

hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do bem, intimando-se as Partes 

para que se manifestem sobre o laudo correspondente.Infrutífera a 

providência, INTIME-SE a Exequente, na pessoa do ilustre Procurador 

constituído, 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.Em não havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a 

suspensão do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao 

arquivo provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento 

do prazo prescricional, iniciado a partir do encerramento do lapso de 

suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.No advento do prazo prescricional, nos 

termos do art. 921, § 5º, do NCPC, INTIMEM-SE as Partes para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de direito, devolvendo-me 

conclusos os autos para deliberação.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 13 de janeiro de 

2020.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135585 Nr: 8575-65.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vlademir Marques, Maria Aparecida Gimenes 

Penteado, Diego Gimenes Penteado, Vlademir Marques Penteado-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:SC/8.927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Ainda na hipótese de 

inadimplemento, INTIME-SE o Exequente para que indique bens disponíveis 

dos Executados, em (10) dez dias, sob pena de suspensão do feito, na 

forma do art. 921, III, do NCPC.Em não havendo manifestação no aludido 

prazo, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

das Partes, ou até o advento do prazo prescricional, iniciado a partir do 

encerramento do lapso de suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.No advento 

do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, INTIMEM-SE 

as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de 

direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.Cumpra-se. 
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Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 29 

de janeiro de 2020.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 107474 Nr: 1721-89.2016.811.0051

 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): Alécio Schenkel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Ivo dos Santos - 

OAB:20489/O, Nelson Willians Fratoni Rodrigues - OAB:11065/A, 

Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281, Mariana Fonseca Correia - OAB:22038

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Ainda na hipótese de 

inadimplemento, INTIME-SE a Exequente para que indique bens disponíveis 

do Executado, em (10) dez dias, sob pena de suspensão do feito, na 

forma do art. 921, III, do NCPC.Em não havendo manifestação no aludido 

prazo, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

das Partes, ou até o advento do prazo prescricional, iniciado a partir do 

encerramento do lapso de suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.No advento 

do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, INTIMEM-SE 

as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de 

direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 30 

de janeiro de 2020.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 112965 Nr: 3859-29.2016.811.0051

 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 Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre da Silva ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3610

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Ainda na hipótese de 

inadimplemento, INTIME-SE a Exequente para que indique bens disponíveis 

do Executado, em (10) dez dias, sob pena de suspensão do feito, na 

forma do art. 921, III, do NCPC.Em não havendo manifestação no aludido 

prazo, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

das Partes, ou até o advento do prazo prescricional, iniciado a partir do 

encerramento do lapso de suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.No advento 

do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, INTIMEM-SE 

as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de 

direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 30 

de janeiro de 2020.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141826 Nr: 1192-02.2018.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giuliano Zanchet Miotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Rocha da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alfredo José de Oliveira 

Gonzaga - OAB:7166-B/MT, Luiz Gustavo Derze Vilalba Carneiro - 

OAB:17563/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaquelini Ramos Rodrigues - 

OAB:10.509/MT

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Ainda na hipótese de 

inadimplemento, INTIME-SE a Exequente para que indique bens disponíveis 

do Executado, em (10) dez dias, sob pena de suspensão do feito, na 

forma do art. 921, III, do NCPC.Em não havendo manifestação no aludido 

prazo, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

das Partes, ou até o advento do prazo prescricional, iniciado a partir do 

encerramento do lapso de suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.No advento 

do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, INTIMEM-SE 

as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de 

direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 31 

de janeiro de 2020.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 94049 Nr: 2018-33.2015.811.0051

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Librelato S.A. Implementos Rodoviários

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Guanabara Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everaldo João Ferreira - 

OAB:1.967/SC, Mauri Nascimento - OAB:OAB/SC 5938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Tito Schenini 

Cademartori Neto - OAB:65.444/PR, Karlos Lock - OAB:16.828/MT, 

Marco Aurélio Mestre Medeiros - OAB: 15.401

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Ainda na hipótese de 

inadimplemento, INTIME-SE a 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.Em não havendo manifestação no aludido 

prazo, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

das Partes, ou até o advento do prazo prescricional, iniciado a partir do 

encerramento do lapso de suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.No advento 

do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, INTIMEM-SE 

as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de 

direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 31 

de janeiro de 2020.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138094 Nr: 9851-34.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onodete Souza Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 9851-34.2017.811.0051 - 138094

Cobrança

Despacho.

Vistos etc.

Embora em momento anterior este Juízo tenha atuado no presente feito, 

vislumbra-se matéria de ordem pública que merece imediata correção.

Como se sabe, é absoluta a competência para o processamento das 

causas próprias do Juizado Especial da Fazenda Pública até o limite de 60 

salários mínimos. A regra é a do art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/09:

“Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

(…)

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a 

sua competência é absoluta.”

A presente ação tem como pedido a cobrança de licença prêmio cujo 

valor, declinado pela própria Requerente, atinge o montante de R$ 

31.549,32.

Dessa forma, observa-se que o valor declinado na inicial não atinge o 

montante de 60 salários mínimos, a autorizar a remessa ao Juizado 

Especial para apreciação do feito.

Isto posto, DECLARO-ME incompetente para analisar os autos e 

DETERMINO a remessa do presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública.
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Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 04 de fevereiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 108923 Nr: 2072-62.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Semeali Sementes Híbridas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Dicklhuber Furtado, Zoraide 

Itacaramby Furtado, Agroseeds Produtos Agricolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERRAREZI RISOLIA - 

OAB:147522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Gonçalves de 

Andrade Junior - OAB:22367/O

 Isso posto, DESCONSTITUO a penhora que indevidamente foi lançada sob 

os veículos VW/Saveiro, placa OBK5260 e I/Renault Fluence Dyn 20 M, 

placa NPJ5121.Em continuidade, a fim de conferir prosseguimento ao feito, 

INTIME-SE a Exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, indique bens 

penhoráveis dos Executados, ou requeira às diligências que entender 

necessárias.Não havendo manifestação, ENCAMINHEM-SE os autos ao 

arquivo provisório, até ulterior manifestação de qualquer das Partes ou até 

o advento do prazo prescricional.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 05 de fevereiro de 

2020.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 132215 Nr: 7022-80.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio 

Leste de Mato Grosso-SICOOB Primavera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. Pereira Chaves Junior EIRELI - ME, 

Sebastião Pereira Chaves Júnior, Valéria Zacarias Gomes Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Roberta Montanher 

Brescovici - OAB:7366 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sem prejuízo, ao que diz respeito ao pedido de penhora dos veículos 

ofertados em garantia, anota-se que se encontram gravados em garantia 

por força de contrato de alienação fiduciária.Assim, por cautela, INTIME-SE 

o Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos 

informações acerca do aludido contrato, evidenciando, por óbvio, se a 

garantia gravada corresponde à CCB 10001-4 firmada pelos 

Executados.Em não havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO 

a suspensão do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao 

arquivo provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento 

do prazo prescricional, iniciado a partir do encerramento do lapso de 

suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.No advento do prazo prescricional, nos 

termos do art. 921, § 5º, do NCPC, INTIMEM-SE as Partes para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de direito, devolvendo-me 

conclusos os autos para deliberação.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 25 de novembro de 

2.019.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 161134 Nr: 1439-46.2019.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronimarcio Naves Advogados, Ronimárcio Naves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin, Vera Lucia Camargo Pupin, José 

Pupin Agropecuária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1439-46.2019.811.0051 - 161134

Execução

Decisão.

Vistos etc.

Como se sabe, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão 

dos termos da decisão, nem à impugnação de sua fundamentação. Bem 

ao contrário, cabem os referidos embargos apenas quando diante de 

qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC:

“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 incidente de assunto de competência aplicável ao caso sob 

julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

No caso dos autos, segundo a alegação do Exequente, ora Embargante, o 

fato de ter distribuído em duplicidade a ação lhe eximira da condenação de 

custas processuais.

Com razão o Embargante: embora a execução tenha sido extinta com 

fundamento em desistência, verifica-se que a hipótese se aproxima mais 

de simples arquivamento, uma vez que os atos processuais não foram 

praticados.

Ademais, não se nota prejuízo algum aos cofres públicos, já que o 

Exequente, nos autos da execução nº. 1000769-88.2019.811.0051, 

procedeu ao recolhimento das custas correspondentes.

Diante do exposto, ACOLHO os presentes embargos declaratórios, para 

assim corrigir a sentença já prolatada, fazendo-se constar na parte 

dispositiva, “DISPENSO o Exequente ao pagamento das custas”.

De resto, permanece inalterada a sentença.

CERTIFICADO o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 06 de fevereiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 93530 Nr: 1855-53.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centro Oeste Distribuidora de Carnes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vânia Magda da Silva Anacleto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duílio Piato Júnior - 

OAB:3719-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Em sendo infrutífera 

a providência, INTIME-SE a Exequente, para que diga, inclusive sobre a 

pertinência da suspensão do feito.Em não havendo manifestação no 

aludido prazo, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

das Partes, ou até o advento do prazo prescricional de cinco anos, 

iniciado a partir do encerramento do lapso de suspensão – art. 921, § 4º 

NCPC.No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do 

NCPC, INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

requeiram o que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para 

deliberação.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 24 de outubro de 2.019.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 94086 Nr: 2034-84.2015.811.0051

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrovenci Comércio, Importação, Exportação e 

Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Peninsula Fertilizantes, Octante Securitizadora 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Muller - OAB:5841-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP, RODRIGO SHIRAI - OAB:25781

 Isso posto, na forma do art. 487, I, do NCPC, JULGO inteiramente 
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improcedentes os pedidos aduzidos pela Requerente na presente ação 

cautelar.Por consequência, REVOGO a liminar anteriormente 

concedida.CONDENO a Requerente ao pagamento das custas e de 

honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% do valor atualizado da 

causa, na forma do art. 85, § 2º, do novo Código de Processo Civil. 

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, 08 de outubro 

de 2019.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000687-57.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO OAB - MT20873-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL GOMES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo nº 1000687-57.2019.8.11.0051 Ação de interdição com pedido 

de curatela provisória em tutela de urgência. Vistos etc. REGINA ALVES 

DOS SANTOS OLIVEIRA, devidamente qualificada nos autos, ajuizou a 

presente ação de interdição com pedido de curatela provisória em tutela 

de urgência em face de IZABEL GOMES DOS SANTOS, igualmente 

qualificada. Aduz, em síntese, que a requerida é irmã da requerente e 

encontra-se acometida com sequelas de infarto cerebral, doença 

pulmonar obstrutiva crônica de exacerbação aguda não especificada, 

cardiopatia hipertensiva e curvatura lordotica lombo sacral (lordose), 

motivo pelo qual não possui capacidade para exercer os atos da vida civil. 

Após a análise da exordial foi deferida a gratuidade de justiça, designada 

audiência para entrevista da interditanda, concedida a tutela de urgência 

para nomear a requerente como curadora provisória, bem como nomeado 

curador especial em favor da ré. Na oralidade, após a entrevista, restou 

determinado fosse aguardado o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias 

para eventuais impugnações, nos termos do artigo 752 do NCPC. Na 

oportunidade, a Defensoria Pública apresentou contestação por negativa 

geral e o parquet opinou pela procedência dos pedidos iniciais. Em 

seguida, foi certificado o decurso do prazo para apresentação de 

impugnações, volvendo os autos conclusos para análise e deliberação. É 

o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação é procedente. Com 

efeito, o presente caso se amolda precisamente ao inciso I, do artigo 1.767 

do Código Civil, que dispõe: Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela: I - 

aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) 

(destaquei). II - (Revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) 

(Vigência) III - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; (Redação dada 

pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) IV - (Revogado); (Redação dada 

pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) V - os pródigos. (sem grifos no 

original) Já o art. 1.775 e seus parágrafos do mesmo diploma legal, legitima 

a requerente para pleitear a interdição. Nesta linha de intelecção, para a 

decretação dessa medida de amparo, é necessária a falta de 

discernimento para os atos da vida civil, tanto transitória, quanto 

permanente, caracterizada por graves alterações das faculdades 

psíquicas. No caso em apreciação restou sobejamente comprovado que a 

interditanda não tem condições, por ora, para reger sua pessoa e seus 

bens, notadamente pelo receituário lavrado pela médica Jeanny Ferreira 

Araújo, CRM/MT nº 9437, assim como pode ser observado na sua 

entrevista pessoal. Ademais, visto que plenamente provado que IZABEL 

GOMES DOS SANTOS não tem discernimento suficiente para exprimir sua 

vontade, mesmo que temporariamente, está sujeita, portanto, à curatela, 

consoante disposição do art. 1.767 do Código Civil. Destarte, resta claro 

que a interdição mostra-se adequada e necessária. É importante assinalar, 

ainda, que a Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015 autoriza o magistrado a 

definir os limites da curatela de acordo com as potencialidade de cada 

pessoa, observadas as disposições do art. 1.782 do C.C. Diante do 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I do NCPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido vertido nos presentes autos para DECRETAR a interdição de 

IZABEL GOMES DOS SANTOS, DECLARANDO-A relativamente incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 4º, inciso III do 

Código Civil e de acordo com o art. 1.775, § 1º do mesmo Codex, NOMEAR 

como CURADORA a requerente REGINA ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA, 

que deverá prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 759, I 

do NCPC). Nos termos dos artigos 1.772 e 1.782 da legislação civil, o 

exercício da curatela fica LIMITADO para emprestar, transigir, dar 

quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e praticar, em 

geral, os atos que não sejam de mera administração. Registre-se, por 

pertinente, que a curadora não poderá por qualquer modo alienar ou 

onerar bens móveis, imóveis ou de qualquer natureza, eventualmente 

pertencentes ao interditado, sem prévia autorização judicial. Por igual 

razão, os valores recebidos de entidade previdenciária deverão ser 

aplicados exclusivamente na saúde, alimentação, remédios e no bem estar 

do interditado. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do novo Código 

de Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil, INSCREVA-SE a presente 

no Registro Civil e publique-se no órgão oficial por 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias. ISENTO de custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Transitada em 

julgado, EXPEÇA-SE certidão e entregue cópia da sentença à parte 

interessada, devendo o cartório observar o que determina o art. 92 e 93 

da Lei nº 6.015 de 31 de dezembro de 1973. Após a inscrição, INTIME-SE 

a curadora para assinar o termo de compromisso, no qual constarão as 

restrições supramencionadas. OFICIE-SE ao juízo eleitoral informando a 

condição de interditado da requerida. Cumpridas as determinações, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, procedendo-se as baixas e anotações 

de estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Campo Verde/MT, 11 

de setembro de 2019. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001148-29.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI LOPES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BELLANDI OAB - MT25271/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Autos nº 1001148-29.2019.8.11.0051 Revisional Decisão. Vistos etc. A 

situação narrada nos autos não deixou bem esclarecida a forma como a 

negociação entre o Requerente e o Cedente, Sr. Alexandre Cerbaro 

Ferrarre, se deu, de forma que não se pode presumir a hipossuficiência 

do Requerente. Logo, a melhor investigação acerca da condição 

financeira do Requerente se mostra mesmo necessária. Assim, nos 

termos do art. 99, § 2º, do NCPC, INTIME-SE o Requerente, na pessoa de 

seu ilustre Procurador, a fim de que comprove o preenchimento dos 

pressupostos da gratuidade da Justiça, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 12 de dezembro de 2019. André Barbosa Guanaes Simões Juiz 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002923-79.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SANTOS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(REU)

 

Autos nº 1002923-79.2019.8.11.0051 Revisional Decisão. Vistos etc. Do 

que se infere dos autos, a Requerente, na qualidade de “operadora de 

produção”, teria adiantado o pagamento de R$ 20.000,00 à Requerida, 

obrigando-se à entrega de 120 prestações mensais de R$ 390,00. Assim, 

a uma primeira vista, o pedido de gratuidade da Justiça feito pela 

Requerente não parece merecer deferimento, ou ao menos está a 

depender de justificativa mais adequada do que a simples declaração. 

Dessa feita, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, INTIME-SE a 

Requerente, na pessoa de seu ilustre Procurador, a fim de que comprove 

o preenchimento dos pressupostos da gratuidade da Justiça, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 
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providências. Campo Verde/MT, 15 de dezembro de 2019. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002498-52.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN JUNIOR ROSCIOLI GRIGOLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(REU)

 

Autos nº 1002498-52.2019.8.11.0051 Revisional Decisão. Vistos etc. Do 

que se infere dos autos, o Requerente, na qualidade de “técnico agrícola”, 

teria adiantado o pagamento de R$ 10.000,00 à Requerida, obrigando-se à 

entrega de 240 prestações mensais de R$ 435,00. Assim, a uma primeira 

vista, o pedido de gratuidade da Justiça feito pelo Requerente não parece 

merecer deferimento, ou ao menos está a depender de justificativa mais 

adequada do que a simples declaração. Dessa feita, nos termos do art. 

99, § 2º, do NCPC, INTIME-SE o Requerente, na pessoa de seu ilustre 

Procurador, a fim de que comprove o preenchimento dos pressupostos da 

gratuidade da Justiça, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 16 de 

dezembro de 2019. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002597-22.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SERVTRONIX TECNOLOGIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS BORBA DA SILVA OAB - RS58278 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMTEC EMPRESA DE TECNOLOGIA EMPREENDIMENTOS DE 

COMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE DECISÃO Processo: 1002597-22.2019.8.11.0051. 

EXEQUENTE: SERVTRONIX TECNOLOGIA LTDA EXECUTADO: EMTEC 

EMPRESA DE TECNOLOGIA EMPREENDIMENTOS DE COMUNICACOES E 

INFORMATICA LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO INAUDITA 

ALTERA PARS, bem como a BUSCA E APREENSÃO proposta por 

SERVTRONIX TECNOLOGIA LTDA em desfavor de EMTEC – EMPRESA DE 

TECNOLOGIA EMPREENDIMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

LTDA, ambos qualificados nos autos. Relatando, em síntese, ser credora 

da importância de R$ 667.613,09((seiscentos e sessenta e sete mil 

seiscentos e trezes reais e nove centavos), proveniente de contratos 

(principal e aditivo), referente obrigação que a Executada assumiu perante 

a Exequente ao adimplemento de 24 prestações mensais e sucessiva no 

valor individual de R$ 19.808,00 (dezenove mil oitocentos e oito reais) 

relativa à locação pelo prazo de 60 meses de 1000, ONU’S Fiberhome, 

Gpon, AN5506-02-FG; no mesmo norte, por meio de aditivo contratual, 

obrigou-se, ainda, ao pagamento de 24 prestações mensais e sucessiva 

no valor individual de R$ 25.513,54 (vinte e cinco mil quinhentos e treze 

reais e cinquenta e quatro centavos) relativa à locação pelo prazo de 60 

meses de 1200, ONU’S Fiberhome, Gpon, AN5506-02-FG. Encontrando-se 

inadimplente desde 24/10/2019, desde o primeiro vencimento. Afirmando 

estar o executado em colapso financeiro, sofrendo diversos protestos 

cambiais(45), a justificar o pedido de tutela cautelar de arresto da 

totalidade dos ativos disponíveis em contas da Executada, bem como 

deferimento de busca e apreensão dos bens objetos dos contratos de 

locação, quais sejam, as 2200 ONU’s locadas, determinando que a busca 

deve ocorrer nos endereços pertencentes à empresa, bem assim em seus 

clientes. É a síntese. Decido a tutela de urgência. A antecipação dos 

efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, 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”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade a 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Os litigantes em geral devem expor os fatos em 

juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, 

do CPC. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, 

art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a 

verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir objetivo ilegal. 

Força dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. 

Essa é a síntese desse relevante instituto. A prática de atos de constrição 

em desfavor da parte devedora, a exemplo do bloqueio eletrônico de 

ativos financeiros e lançamento de impedimento na base de dados de 

veículos encontrados, só tem lugar, via de regra, depois de desrespeitada 

a citação e/ou intimação para pagamento voluntário do débito, ou não 

encontrado o devedor para tanto, a partir de quando ficará autorizada a 

expedição de mandado de penhora, com sucessão dos atos 

expropriatórios. No entanto, a exceção a regra é, havendo indícios de 

insolvência, dilapidação patrimonial ou utilização de qualquer artifício 

fraudulento para frustrar seus direitos, poderá o juiz, desde que 

comprovadamente, conceder a tutela de urgência para arrestar bens 

necessários a garantia da execução. Ocorre que tais fundamentos, 

embora indiquem a existência de uma dificuldade financeira do demandado 

em saldar a dívida contraída, não conduzem à conclusão de que esteja 

dilapidando seu patrimônio ou tentando se furtar ao pagamento de 

credores, ao menos nesta fase cognitiva da ação. Não basta, portanto, a 

dificuldade econômica para se decretar arresto de bens. Em que pese as 

alegações do exequente quanto a suposta dilapidação do patrimônio do 

executado, no que se refere à venda de sua carteira de clientes, na 

prática de golpe onde a empresa é esvaziada remanescendo unicamente 

o CNPJ, com os bens e direitos transferidos à terceiros, verifica-se que a 

parte exequente não trouxe aos autos documentos que indiquem a 

existência de tal prática. Desse modo, num juízo de cognição sumária, não 

há indícios que demonstrem que a parte executada esteja dilapidando seu 

patrimônio. Outrossim, não pode a simples alegação de inadimplência do 

devedor ensejar o uso de medidas constritivas, sendo necessário, como 

cediço, outros requisitos, os quais, por sua vez, conforme acima 

fundamentado não restaram comprovados. Nesse sentido, é o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

1006750-57.2019.8.11.0000 AGRAVANTE(S): MOINHO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA-ME AGRAVADO(S): ETHOS LOCADORA E 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI Vistos. Trata-se de recurso de agravo 

de instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto por MOINHO 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME , contra decisão proferida pela 

MM. Juíza de Direito da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda , nos autos da Ação de Execução de 

Título Extrajudicial n.º 1015373-84.2019.8.11.0041, ajuizada em face de 

ETHOS LOCADORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI , que indeferiu o 

pedido de arresto , por considerar que não houve prova de insolvência, 

tampouco dilapidação patrimonial por parte da agravada. Diz a agravante 

que “ quando o devedor estiver em caso de insolvência que possa 

impossibilitar o pagamento do débito executado, bem como gere um risco 

de dano futuro para o recebimento do crédito pretendido pelo Exequente, o 

magistrado terá os elementos necessários para a concessão da Tutela de 
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Urência de Arresto ” (sic). Ressalta que está “ documentalmente 

comprovado pelos órgãos de proteção ao crédito a informação de que o 

Executado, ora Agravado, possui 74 (setenta e quatro) pendências 

financeiras, 17 (dezessete) dívidas vencidas e não pagas, 79 (setenta e 

nove) protestos estaduais e 02 (dois) cheques sem fundo, o que 

indubitavelmente demonstra a existência de dano potencial a satisfação do 

crédito do Agravante” (sic). Discorre que por isso “ a probabilidade do 

direito está estampada na ação originária diante do título de crédito 

executado e reconhecido inclusive pelo juízo a quo, bem como o perigo da 

demora ao resultado útil ao processo e a satisfação do crédito da 

Agravante, caso não seja concedida a Tutela de Urgência de Arresto , 

conforme autoriza os artigos 300, 301 e 1.019, I, todos do NCPC” . Com 

estes argumentos, requer a concessão de tutela de urgência, reformando 

integralmente a decisão agravada, para determinar o arresto , a penhora e 

a avaliação dos imóveis de propriedade da agravada, informados na 

Certidão de Busca realizada no 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis 

da Comarca de Cuiabá, anexa aos autos de origem . O presente agravo foi 

instruído com documentos em formato PDF (“ Portable Document Format ”). 

É o relatório. Decido. Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma 

do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC. Constata-se pela leitura 

do recurso interposto que a agravante busca, inicialmente, a concessão 

da tutela de urgência com vistas a reformar a decisão agravada, no que 

concerne à concessão de arresto de bens da agravada, em garantia à 

execução de título extrajudicial . Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do 

Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito 

suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou 

parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à 

plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de 

afetar o resultado útil do processo. Na espécie dos autos, atenta ao 

exposto na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo 

provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase 

processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos 

autorizativos para a concessão da medida buscada. Da análise dos autos, 

nesta fase de cognição incompleta, observo que, diante dos documentos 

apresentados (Id. 7831177), não há qualquer indicação de que a parte 

agravada esteja desfazendo ou mesmo na iminência de desfazer do seu 

patrimônio, além do que, não há demonstração quanto a suposto estado 

de insolvência, que levasse, pelo menos a um primeiro olhar, à 

constatação do perigo de dano à agravante. Em outros termos, não há 

provas precisas de que a agravada esteja dilapidando bens e patrimônio 

de forma fraudulenta a fim de se esquivar de futura cobrança. Ademais, n 

ão é a simples alegação de inadimplência do devedor que autoriza o uso 

de medidas constritivas, sendo necessário, como cediço, outros 

requisitos, os quais, por sua vez, não foram verificados. No caso não há 

perigo de dano ou risco de afetar o resultado útil do processo em favor da 

exequente/agravante até o julgamento meritório do agravo, uma vez que, 

prima facie , conforme destacado acima não ficou aparente a possibilidade 

da agravada frustrar a execução . Assim, INDEFIRO a medida de urgência 

vindicada. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso II, artigo 1.019 do NCPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de junho de 2019. Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Relatora (N.U 1006750-57.2019.8.11.0000, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA 

GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/01/0001, 

Publicado no DJE 07/01/0001) Diferentemente do arresto executivo, o 

arresto cautelar de bens será deferido em favor do credor que 

demonstrar o risco de insolvência e a tentativa de dilapidação do 

patrimônio pelo devedor. Tal medida acautelatória encontra seu 

fundamento de validade nos arts. 301 e 799, inciso VIII, ambos do CPC, 

dependendo da probabilidade do direito invocado e o risco de prejuízo ao 

resultado final da ação executiva. O processo executivo tem agilidade e 

exíguo prazo em si mesmo. São apenas 03 dias para o executado pagar 

depois de citado. O que sintomaticamente, comando da Lei, não o fazendo, 

resultará nos atos tendentes à penhora e expropriação do patrimônio ativo 

que for encontrado. O que torna a tutela de urgência esquálida nesta 

senda. A excepcionalidade, tutela de urgência, não tem como virar regra 

no processo de execução, sob pena de desvirtuá-lo decisivamente, 

criando uma escala automática que o legislador não pretendeu provê-lo. 

Neste caso, o pedido de tutela de urgência é prematuro, ante a ausência 

dos requisitos do art. 300 do CPC. Medida que não deve ser autorizada. 

Isto posto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. Desse modo, 

seguindo-se o rito processual, na forma do art. 829 do CPC, expeça-se 

mandado de citação, penhora e avaliação, para que a parte executada 

pague em 03 dias, a contar do ato citatório. Vencido o prazo sem 

pagamento, de posse do mesmo mandado citatório, o senhor Oficial de 

Justiça realizará a penhora e a avaliação dos bens porventura 

encontrados, de tudo lavrando-se auto de penhora, termo de depósito e 

laudo de avaliação, tanto quanto possível observando-se a gradação legal 

do art. 835, até o limite da quantia prevista no art. 831, ressalvados os 

bens impenhoráveis e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. 

Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens indicados pela parte 

exequente, salvo se outros forem logo indicados pela parte executada, 

aceitos pelo juízo, demonstrando de plano que a constrição proposta lhe 

será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à parte exequente. 

Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Não encontrada a parte 

executada, o senhor meirinho deverá arrestar-lhe tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, inclusive servindo-se preferencialmente 

de indicações da parte exequente. Tudo em conformidade com o disposto 

nos arts. 830, caput e § 1º, e 831 do CPC. Se frustrada a citação pessoal 

e a com hora certa, acima delineadas, incumbirá à parte exequente 

requerer e promover sua citação por edital. Aperfeiçoada a citação e 

transcorrido o prazo de pagamento mencionado, o arresto converter-se-á 

em penhora, independentemente de termo. Forte no art. 830, §§ 2.° e 3.°, 

do CPC. Arbitro, de plano, honorários advocatícios em 10% do valor 

executado, que poderão ser reduzidos pela metade, em caso de pronto 

pagamento nos 03 dias acima mencionados, consoante caput e § 1.º do 

art. 827 do CPC. O prazo para os embargos à execução será de 15 dias e 

contar-se-á da juntada aos autos do mandado de citação, podendo ser 

manejado independentemente de segurança do juízo. Inteligência dos arts. 

914 e 915, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. 

Lener Leopoldo Da Silva Coelho Juiz de Direito em substituição legal

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002597-22.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SERVTRONIX TECNOLOGIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS BORBA DA SILVA OAB - RS58278 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMTEC EMPRESA DE TECNOLOGIA EMPREENDIMENTOS DE 

COMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, referente a 

diligências na zona urbana, devendo ser emitida Guia de Diligências no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

https://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-servico, comprovando 

nos autos o respectivo pagamento, para cumprimento de mandado de 

citação e penhora, sob pena de arquivamento. Campo Verde-MT, 7 de 

fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE 

RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000846-34.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE SOUZA RANGEL OAB - RO2464 (ADVOGADO(A))

JESSICA MARIA PRATI OAB - MT22253/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte requerida, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 24/03/2020 Hora: 14:40, à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente na referida solenidade, bem como acerca da r. 

decisão id. 27283124. Campo Verde-MT, 7 de fevereiro de 2020. assinado 

eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002314-96.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIZE MARIA KUHNEN SCHMITZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação vigente, INTIMO A PARTE 

AUTORA, na pessoa de seu(su) procurador(a), acerca da PERÍCIA 

MÉDICA designada para o dia 13/03/2020, às 08h10min, a realizar-se no 

Edifício do Fórum desta Comarca de Campo Verde-MT, situado na Praça 

dos Três Poderes, nº 01, no Bairro Campo Real II, com a Perita nomeada 

Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM/MT 2311, bem como para que 

apresente quesitos e indique assistente técnico no prazo de 15 (quinze) 

dias, caso ainda não o tenha feito, devendo a parte Requerente 

apresentar-se para a perícia na data e horário designados, portando todos 

os seus exames médicos e documentos pessoais, e, ainda, INTIMAÇÃO 

acerca da r. decisão id. 25898800. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 

7 de fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003262-38.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (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 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE Praça dos Três Poderes, 01, Jardim Campo Real II, (66) 3419-2233 

- Campo Verde-MT C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que nesta data foi 

realizada a retificação da autuação do presente feito, sendo inativada a 

parte INSS cadastrada pela parte autora, e cadastrando o requerido 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, com a respectiva 

procuradoria PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO, 

para que sejam viabilizadas intimações de forma eletrônica. Certifico ainda, 

que deverá ser observado o artigo 25 da Resolução TJMT/TP 03, de 

12/04/2018, no ajuizamento de futuras ações. É o que me cumpre. Campo 

Verde-MT, 7 de fevereiro de 2020. LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003262-38.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação vigente, INTIMO A PARTE 

AUTORA, na pessoa de seu(su) procurador(a), acerca da PERÍCIA 

MÉDICA designada para o dia 13/03/2020, às 08h15min, a realizar-se no 

Edifício do Fórum desta Comarca de Campo Verde-MT, situado na Praça 

dos Três Poderes, nº 01, no Bairro Campo Real II, com a Perita nomeada 

Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM/MT 2311, bem como para que 

apresente quesitos e indique assistente técnico no prazo de 15 (quinze) 

dias, caso ainda não o tenha feito, devendo a parte Requerente 

apresentar-se para a perícia na data e horário designados, portando todos 

os seus exames médicos e documentos pessoais, e, ainda, INTIMAÇÃO 

acerca da r. decisão id. 26395529. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 

7 de fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente LEONÉSIO 

GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001781-40.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE SCHULZ ERMAKOWITCH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO OAB - MT20873-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE Praça dos Três Poderes, 01, Jardim Campo Real II, (66) 3419-2233 

- Campo Verde-MT C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que nesta data foi 

realizada a retificação da autuação do presente feito, sendo inativada a 

parte INSS cadastrada pela parte autora, e cadastrando o requerido 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, com a respectiva 

procuradoria PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO, 

para que sejam viabilizadas intimações de forma eletrônica. Certifico ainda, 

que deverá ser observado o artigo 25 da Resolução TJMT/TP 03, de 

12/04/2018, no ajuizamento de futuras ações. É o que me cumpre. Campo 

Verde-MT, 7 de fevereiro de 2020. LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002585-08.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO CARLOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT15375-O 

(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. 

26294956, no prazo legal. Campo Verde-MT, 7 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000769-88.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RONIMARCIO NAVES (EXEQUENTE)

RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PUPIN (EXECUTADO)

JOSE PUPIN AGROPECUARIA (EXECUTADO)

VERA LUCIA CAMARGO PUPIN (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 2ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, referente a uma diligência na zona urbana (SANTA 

ROSA - COMARCA DE CUIABÁ-MT), devendo ser emitida Guia de 

D i l i g ê n c i a s  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

citação dos executados.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002055-38.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA SOARES NELARMINDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação vigente, INTIMO A PARTE 

AUTORA, na pessoa de seu(su) procurador(a), acerca da PERÍCIA 

MÉDICA designada para o dia 13/03/2020, às 08h25min, a realizar-se no 

Edifício do Fórum desta Comarca de Campo Verde-MT, situado na Praça 

dos Três Poderes, nº 01, no Bairro Campo Real II, com a Perita nomeada 

Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM/MT 2311, bem como para que 

apresente quesitos e indique assistente técnico no prazo de 15 (quinze) 
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dias, caso ainda não o tenha feito, devendo a parte Requerente 

apresentar-se para a perícia na data e horário designados, portando todos 

os seus exames médicos e documentos pessoais. Campo Verde-MT, 7 de 

fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE 

RESENDE Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 115079 Nr: 4722-82.2016.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEYRE DE OLIVEIRA NEGREIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4722-82.2016.811.0051 (Código 115079)

Cumprimento de sentença – Ação previdenciária.

Vistos etc.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposto por ROSIMEYRE 

DE OLIVEIRA NEGREIRO em face de INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL, ambos devidamente qualificados.

Extrai-se do feito que a parte exequente apresenta petitório informando 

que o valor requisitado judicialmente encontra-se depositado, motivo pelo 

qual pugna pela expedição de alvará para levantamento dos numerários 

(ref.: 101).

A parte exequente comparece na secretaria e manifesta sua 

concordância com o destaque dos honorários contratuais (ref. 108).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Denota-se que o crédito executado foi integralmente adimplido pela parte 

devedora, consoante depósito de ref.: 99.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 

924, inciso II do novo Código de Processo Civil.

EXPEÇA(M)-SE o(s) ALVARÁ(S) DE LEVANTAMENTO da quantia 

depositada, observando a(s) conta(s) bancária(s) indicada(s) pela parte 

exequente para a consecução de tal mister.

ISENTO de custas e despesas processuais.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 Após o trânsito em julgado da presente sentença, ARQUIVEM-SE os 

autos, procedendo às baixas, anotações e formalidades de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde/MT, 06 de fevereiro de 2020.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15106 Nr: 1034-64.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Aparecido Facholli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milena Piragine - OAB:17210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8.455

 INTIMAÇÃO do EXECUTADO, na pessoa de seu procurador, da penhora 

"on line" realizada nos autos com o bloqueio do valor de R$ 10.621,52, das 

contas bancárias do executado, para que no prazo de 05 (cinco) dias e 

por meio de simples petição, comprove eventual impenhorabilidade ou 

existência de excessiva indisponibilidade de ativos financeiros (art. 854, 

§2º, NCPC), conforme extrato do Bacenjud juntado à fl. 632.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72928 Nr: 1916-16.2012.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Minhoto Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE CORRÊA 

MINHOTO - OAB:177342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Jonattas Afonso Oliveira Pacheco - OAB:21750-O

 INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca do resultado negativo de busca 

de bens da parte executada pelo sistema Infojud, INDICANDO bens 

passíveis de penhora ou requerendo às diligências que entender 

pertinentes, sob pena de extinção do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 89683 Nr: 688-98.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neri Luiz da Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Embracon Administradora de Consorcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16.001-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:MT/5835-A

 Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos declaratórios 

apenas para AFASTAR, na execução dos honorários sucumbenciais, a 

incidência da multa prevista no art. 523, § 1º do NCPC e de honorários 

advocatícios fixados na fase de cumprimento de sentença, ambos em 

10%, bem como para RECONHECER correto o abatimento do valor da carta 

de crédito do lance embutido de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e 

quinhentos reais) e da taxa de cadastro de R$ 650,00 (seiscentos e 

cinquenta reais).Por conseguinte, PRECLUSA a presente decisão, 

EXPEÇA-SE o alvará de levantamento do valor de R$ 130.285,82 (cento e 

trinta mil, duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), 

depositados na ref. 37, devidamente atualizado. Ainda, DETERMINO a 

intimação da parte exequente para que corrija o montante de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), relativo à condenação dos honorários de sucumbência, 

mediante acréscimo de juros simples, incidentes a partir do trânsito em 

julgado da sentença (dia 08.03.2018 – ref. 39) e de correção monetária 

desde o arbitramento (08.12.2015 – Ref. 19), até a data do depósito 

voluntário (dia 27.12.2018 – ref. 54). Após, INTIME-SE a parte 

devedora.Em seguida, CERTIFIQUE-SE e VOLTEM-ME conclusos para 

deliberação, inclusive quanto à fixação do valor em excesso, e seus 

consectários legais, e liberação da quantia excedente, haja vista a 

necessidade do desconto da importância relativa aos honorários 

sucumbenciais.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Campo 

Verde/MT, 06 de fevereiro de 2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 86714 Nr: 4416-84.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kelli Cristina Cocco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, 

Dievini Comércio e Distribuição de Confecções Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Luiz de Queiroz - 

OAB:58.977/RS, PAULO EDUARDO PRADO - OAB:16940/A

 Diante do exposto, ACOLHO a impugnação apresentada pele parte 

exequente e, consequentemente, JULGO EXTINTA a presente execução, 

nos termos do art. 924, inciso II, do novo Código de Processo 

Civil.CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários 

advocatícios equivalentes a 10% (dez por cento) sobre o excesso de 

execução. Contudo, SUSPENDO a exigibilidade da cobrança pelo prazo de 

cinco (05) anos, com fulcro no art. 98, § 3º, do NCPC, dada a concessão 

da gratuidade de justiça ao próprio.Transitada em julgado, EXPEÇA-SE o 

competente alvará de levantamento em favor da parte exequente, 

observando os dados bancários indicados à ref.: 75.PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE.Após, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Campo Verde/MT, 06 de 

fevereiro.MARIA LÚCIA PRATIJuíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 117492 Nr: 6105-95.2016.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Geraldo Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Willians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11065/A

 Processo nº 6105-95.2016.811.0051 (Código 117492)

Cumprimento de sentença.

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por JOSÉ GERALDO 

MENDES em face de BANCO BRADESCO S/A, ambos já devidamente 

qualificados (ref.: 61).

Intimada para o cumprimento da sentença, a parte executada comprova o 

pagamento do débito (ref.: 70).

Com vista dos autos, a parte exequente postula pelo levantamento do 

numerário depositado nos autos (ref.: 74).

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Denota-se que razão não persiste para o prosseguimento deste processo, 

uma vez que houve o integral pagamento da dívida executada.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do 

art. 924, inciso II, do novo Código de Processo Civil.

Por corolário, transitada em julgado a sentença, EXPEÇA-SE o alvará de 

levantamento em favor da parte exequente, observando a conta bancária 

indicada à ref.: 74.

Sem custas e despesas processuais.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

Após, observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde/MT, 06 de fevereiro de 2020.

 MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28610 Nr: 2706-05.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tobiano Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Giannetta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcel Alexandre Lopes - 

OAB:MT 6.454, Tatiane Alessandra Lopes - OAB:OAB/MT 6.343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona rural (FAZENDA GIANETTA, BR 070, 

Km 318, em frente do Posto 102 da PRF, Serra de S. Vicente), devendo 

ser emitida Guia de Diligências no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

avaliação e intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118237 Nr: 348-86.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kerrl Lucia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UIRES GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão solicitado pelo autor. INTIMO 

a parte autora para impulsionar o feito requerendo o que entender em 

direito no prazo de cinco dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31976 Nr: 2090-93.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuri Antonio Frozza, Anderson Sérgio dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Nelson Ferraz - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente, ARQUIVEI em pasta 

própria os documentos referente as informações econômico-financeiras 

da parte Executada, nos termos do artigo 477 do Provimento 41/2016-CGJ 

- CNGC. QUE, intimo a parte autora para manifestar acerca do referido 

documento, no prazo de 5 (cinco) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34267 Nr: 807-98.2011.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Neves Costa - 

OAB:12.406-A/ MT, Ricardo Neves Costa - OAB:SP/120.394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista o tempo decorrido, INTIMO a parte autora 

para impulsionar o feito requerendo o que entender de direito no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71501 Nr: 492-36.2012.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zeferino & Cia Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Du Campo Comércio e Representação de 

Produtos Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Certifico que, nos termos da legislação vigente, ARQUIVEI em pasta 

própria os documentos referente as informações econômico-financeiras 

da parte Executada, nos termos do artigo 477 do Provimento 41/2016-CGJ 

- CNGC. QUE, intimo a parte autora para manifestar acerca do referido 

documento, no prazo de 5 (cinco) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77802 Nr: 2705-78.2013.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. Alexandre da Silva Confecções Eireli - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Certifico que, nos termos da legislação vigente, ARQUIVEI em pasta 

própria os documentos referente as informações econômico-financeiras 

da parte Executada, nos termos do artigo 477 do Provimento 41/2016-CGJ 

- CNGC. QUE, intimo a parte autora para manifestar acerca do referido 

documento, no prazo de 5 (cinco) dias. É o que me cumpre.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 125339 Nr: 3504-82.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matheus Fabian Rodrigues da Silva Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA MARIA FRANÇOSO - 

OAB:187275

 Autos n° 3504-82.2017.811.0051 (125339)

 Criminal

 Decisão.

Vistos etc.

 O Acusado MATHEUS FABIAN RODRIGUES DA SILVA CARDOSO 

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, única requerida pelas Partes.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de março de 

2020, às 14h00min de Mato Grosso.

Intimem-se o Representante do Ministério Público, o Advogado, o Acusado 

e a Vítima, pessoalmente e as Testemunhas arroladas pelas partes, 

pessoalmente, observando a necessidade da expedição de Cartas 

Precatórias, caso algumas das partes ou testemunha

 resida fora da Comarca, cientificando as partes acerca desta expedição.

Cumpra-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de janeiro de 2020.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-56.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDER FERREIRA DE CARVALHO RACOES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO OAB - MT20873-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON WALKER (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000258-56.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:EDER FERREIRA 

DE CARVALHO RACOES - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THAIS 

MIRELY SANTOS PEDROSO POLO PASSIVO: ANDERSON WALKER 

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: 10:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO 

REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 7 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: 1000259-41.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDER FERREIRA DE CARVALHO RACOES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO OAB - MT20873-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO SLOBODA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000259-41.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:EDER FERREIRA 

DE CARVALHO RACOES - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THAIS 

MIRELY SANTOS PEDROSO POLO PASSIVO: RENATO SLOBODA 

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: 10:20 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO 

REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 7 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: 1000260-26.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDER FERREIRA DE CARVALHO RACOES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO OAB - MT20873-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA NEVES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000260-26.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:EDER FERREIRA 

DE CARVALHO RACOES - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THAIS 

MIRELY SANTOS PEDROSO POLO PASSIVO: MARIA APARECIDA NEVES 

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: 13:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO 

REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 7 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: 1000058-54.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ROSA MARIA PEDROSO FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Processo nº 

1000058-54.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença Sentença. Vistos 

etc. Compulsando os autos, observa-se que o Exequente não teve êxito 

em bens disponíveis da parte Executada. Desta forma, não localizados 

bens penhoráveis da parte Executada, cabível a extinção do processo, 

mesmo em se tratando de cumprimento de sentença. É que, não sendo 

possível a penhora, de rigor a incidência do disposto no Enunciado 75 do 

FONAJE: “Enunciado 75 – A hipótese do § 4º, do art. 53, da Lei 

9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, 

entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título 

para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do 

executado no Cartório Distribuidor.” Pelo artigo antes mencionado, ante a 

impossibilidade de localização do devedor ou de bens penhoráveis é de 

rigor a imediata extinção do feito. Veja: “Art. 53. (…) § 4º Não encontrado 

o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.” É que, 

como adiante se consignará, caso localizado bem disponível da parte 

Executado, admitir-se-á o ajuizamento de nova execução. E isso se não 

se preferir o registro da dívida em cartório, na forma do Provimento 

007/2007 da Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado. Decido. Isso 

posto, DECLARO EXTINTA a presente execução de título judicial, na forma 

do art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, desde já 

autorizo que seja expedida certidão judicial de existência de dívida, para 

registro em Cartório de Protesto, de acordo com o artigo 517 do Código de 

Processo Civil. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. 
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Sem custas e sem honorários. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 3 de dezembro de 2019. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001302-47.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE RODRIGUES SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS OAB - MT23352/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARVAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO (EXECUTADO)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 20/08/2019, 

às 14h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001302-47.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE RODRIGUES SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS OAB - MT23352/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARVAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO (EXECUTADO)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1001302-47.2019.8.11.0051 Procedimento de Conhecimento 

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, dando à lide resolução de mérito, na 

forma do art. 487, III, letra “b”, do Novo Código de Processo Civil. Dispõe o 

artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o 

exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com 

fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se 

os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Campo Verde-MT, 16 de dezembro de 2019. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000245-91.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA DE FATIMA SOARES DA GAMA CHAVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Intimo a parte requerente, na 

pessoa de seu procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação 

designada para o dia 26/03/2019, às 10h00 na sede do Juizado Especial 

Cível e Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará em arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000245-91.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA DE FATIMA SOARES DA GAMA CHAVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal se manifestar quanto ao pagamento do 

valor remanescente juntado aos autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-137 EMBARGOS

Processo Número: 1001372-98.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO STABILE ESCANHUELA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA CARVALHO DE OLIVEIRA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL NUNES DE SOUSA OAB - MT0017633A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Nos termo da decisão lançada aos 

autos, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo 

legal, indicar os dados bancários para confecção do alvará referente ao 

valor bloqueado a ser restituído. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora 

de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002852-77.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU FERNANDO RASQUERI MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CAETANO BERNARDI OAB - MT21013-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA CAROLINA DECOR ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002852-77.2019.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. ACOLHO o 

pedido formulado pela parte autora (ID 27831197). Redesigne-se a 

audiência de instrução e julgamento outrora aprazada, de acordo com 

pauta do Juiz Leigo, para o dia 05 de março de 2020, às 17:30 horas. 

Intimem-se as Partes para que compareçam à audiência, consignando-se 

as advertências de praxe, inclusive que irão ser colhidos os seus 

depoimentos pessoais. Intimem-se, ainda, os doutos Advogados. As 

Partes deverão juntar, até dita audiência, todos os demais documentos 

que entenderem pertinentes à desoneração de seu ônus processual, bem 

como trazer as testemunhas. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde –MT, 07 de fevereiro de 2020. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002852-77.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU FERNANDO RASQUERI MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CAETANO BERNARDI OAB - MT21013-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA CAROLINA DECOR ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos etc. Despacho. O despacho no ID. 28975021 está equivocado, 

devendo assim ser desconsiderada a data de audiência lá lançada. Assim, 

determino que seja designada nova data de audiência de conciliação, 
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devendo as partes serem intimadas. Cumpra-se. Campo Verde, 07 de 

fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002852-77.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU FERNANDO RASQUERI MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CAETANO BERNARDI OAB - MT21013-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA CAROLINA DECOR ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 10/02/2020 

às 14:40, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implica o arquivamento e 

condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. assinado 

eletronicamente Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002852-77.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU FERNANDO RASQUERI MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CAETANO BERNARDI OAB - MT21013-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA CAROLINA DECOR ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 18/05/2020, ás 13h30min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implica arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora 

de Secretaria

Citação

Citação Classe: CNJ-137 EMBARGOS

Processo Número: 1001372-98.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO STABILE ESCANHUELA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA CARVALHO DE OLIVEIRA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL NUNES DE SOUSA OAB - MT0017633A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C A M P O  V E R D E  A u t o s 

n°1001372-98.2018.8.11.0051 Embargos de Terceiro Decisão. Vistos etc. 

Tratam-se os presentes de Embargos de Terceiro opostos por Book Play 

Comércio de Livro Eireli em face de Ana Carolina Carvalho de Oliveira, 

ambos devidamente qualificados. Pretende a Embargante a 

desconstituição do bloqueio realizado via BACENJUD, no valor de 

R$8.260,89 (oito mil, duzentos e sessenta reais e oitenta e nove 

centavos), levado a cabo nos autos do cumprimento de sentença nº 

8010832-92.2015.8.11.0051. Antes de apreciar o pedido liminar foi 

determinada a intimada a Embargada Ana Carolina Carvalho de Oliveira 

para se manifestar, pois ela apresentou vários CNPJs na ação principal 

como se fossem da executada Mundial Editora, mas manteve-se inerte, 

conforme certificado neste processo (ID 15977832). Assim, agora, passo 

à analise do pedido liminar. Como se sabe, para os fins do art. 1.050 do 

CPC, nas ações de embargos de terceiro, o deferimento da liminar 

suspensiva não depende de prova robusta. Bem ao contrário, também em 

consideração à precariedade da cognição, basta, como dito, a simples 

prova sumária da posse. Veja: “Art. 1.050. O embargante, em petição 

elaborada com observância do disposto no art. 282, fará a prova sumária 

de sua posse e a qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de 

testemunhas.” In casu, entendo que o pedido liminar merece acolhimento, 

pois vislumbra-se dos documentos arrimados nos autos, indícios de prova 

de que o dinheiro penhorado nos autos em apenso seria de sua 

propriedade. Explico. Nos autos da ação de cumprimento de sentença, em 

apenso, por conta do pedido de bloqueio de valores da devedora, diante 

do inadimplemento, a então Exequente declinou o CNPJ nº 

06.943.073/0001-01 para efetivar o pretendido bloqueio e, acolhendo o 

pedido da credora, para garantia do pagamento do valor em execução, foi 

realizado o bloqueio com sucesso, conforme recibo de ID 12702227 dos 

autos apenso. A Embargada sustenta que não possui qualquer relação 

jurídica com a Executada Mundial Editora e, inclusive, os proprietários e os 

endereços são diversos, em como não fez parte da ação de 

conhecimento, de modo que a constrição judicial incidente sobre bem de 

sua propriedade é indevida. Nessa toada, é preciso se atentar ao fato de 

que os documentos colacionados ao presente feito, notadamente o CNPJ 

sobre o qual incidiu o bloqueio judicial de valores, não guarda referências 

com o a Executada nos autos apensos. O CNPJ nº 06.943.073/0001-01 é 

da pessoa jurídica BOOK PLAY COMÉRCIO DE LIVROS EIRELI – EPP, de 

propriedade de Rodrigo Stabile Escanhuela e Ayres Escanhuela, com 

endereço na Rua Doutor Luiz de Toledo Piza Sobrinho, 200, Residencial 

Alvorada, na cidade de Birigui – SP, ao passo que a Executada MUNDIAL 

EDITORA, possui inscrição no CNPJ sob o nº 16.974.929/0001-51, com 

endereço na Rua Luiz Defendi, 70, Jardim Trevo, na cidade de Birigui/SP, e 

sua natureza jurídica é empresário individual, conforme declinado pela 

Requerente Ana Carolina Carvalho de Oliveira, nos autos nº 

8010832-92.2015.8.11. Pelo exame do CNPJ de ID 15173821, a natureza 

jurídica da executada é empresário individual, bem como consta endereço 

diverso daquele declinado na ação de conhecimento. Demais disso, a 

Embargante em momento algum foi parte integrante na ação de 

conhecimento e nem mesmo há qualquer evidência de que possui qualquer 

relação jurídica com a pessoa jurídica executada nos autos da execução 

em andamento neste Juízo. Diante disso, é salutar o desbloqueio dos 

valores pertencentes à Embargante, pois restou demonstrado que não tem 

qualquer relação jurídica com a devedora da ação de execução em tramite 

neste Juizado, sob o nº 8010832-92.2015.8.11.0051. Decido. Assim, 

RECEBO os presentes Embargos de Terceiro, o qual encontra-se 

apensado nos autos da execução nº 8010832-92.2015.8.11.0051. 

DETERMINO o desbloqueio dos valores efetivado em conta bancária da 

Embargante, realizado em 05.04.2018, no valor de R$8.260,89 (oito mil, 

duzentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos), no CNPJ 

06.943.073/001-01, consolidada nos autos em apenso. Determino que nos 

autos nº 8010832-92.2015.8.11.0051 seja expedido alvará eletrônico de 

levantamento do valor de R$8.260,89, (oito mil, duzentos e sessenta reais 

e oitenta e nove centavos), em favor da Embargante, em conta por ela 

indicada. DETERMINO, ainda, a suspensão da ação expropriatória, forte no 

art. 1.052, primeira parte, do CPC. CERTIFIQUE-SE a suspensão nos autos 

apensos. CITE-SE a Embargada para que, querendo, responda à ação no 

prazo de 10 (dez) dias, com as advertências legais. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 11 de 

setembro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000058-54.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ROSA MARIA PEDROSO FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

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, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 03 de julho de 

2017. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana
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Diretoria do Fórum

Edital

* O EDITAL N° 005/2020-DF completo, bem como seu Anexo I, 

encontram-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no 

final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000045-19.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO WOICIECHOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA OAB - MT8625/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

11 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000045-19.2020.8.11.0029. 

REQUERENTE: MARIO WOICIECHOSKI REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos. Trata-se de ação de cumprimento de sentença movido em face do 

Banco do Brasil, na qual se pugna pelo pagamento de diferenças de 

índices de correção monetária havidas no mês de março de 1990, 

aplicáveis à cédulas de crédito rural. É o relatório. Decido. Sobre a 

temática, salienta-se que o STJ, em decisão monocrática proferida no 

Resp. n° 1319.232/DF, fora concedida a tutela de urgência para atribuir 

efeito suspensivo aos embargos de divergência interpostos pela União no 

âmbito da APC n° 94.0008514-1 (Tema de repercussão geral n° 810). 

Assim sendo, DETERMINO a suspensão do presente feito até ulterior 

decisão e fixação de tese pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento 

de recurso repetitivo. Aguarde-se no arquivo provisório. Intime-se. 

Cumpra-se Canarana, 3 de fevereiro de 2020. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000063-40.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

POLICARPO WA AIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000063-40.2020.8.11.0029. 

REQUERENTE: POLICARPO WA AIRE REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Vistos, 1 - APENSE-SE OS AUTOS AO PROCESSO 

DE CÓDIGO 1000064-25.2020.8.11.0029, ante a evidente conexão entre 

ambos, devendo ser processados e julgados conjuntamente. 2 - No caso 

em comento, a parte requerente pode ser considerada para fins de justiça 

gratuita, razão pela qual, DEFIRO à parte autora os benefícios da 

gratuidade da justiça em sua integralidade, na forma do art. 98, §1º, do 

CPC. 3- Designo audiência de conciliação a ser realizada em data a ser 

marcada pelo CEJUSC, certificando-se nos autos. 4- Ressalta-se que o 

não comparecimento injustificado da parte autora ou da parte ré à 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da Justiça e será 

cominada multa de 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do art. 334, §8º do CPC. 5- 

Intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado, ou 

pessoalmente, caso representado pela Defensoria Pública. 6- Cite-se no 

endereço mencionado na inicial, com as advertências legais. , incluindo o 

começo do decurso de prazo para fins de contestação, a contar da 

audiência do CEJUSC. Canarana, 6 de fevereiro de 2020. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000064-25.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

POLICARPO WA AIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000064-25.2020.8.11.0029. 

REQUERENTE: POLICARPO WA AIRE REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Vistos, 1 - APENSE-SE OS AUTOS AO PROCESSO 

DE CÓDIGO 1000063-40.2020.8.11.0029., ante a evidente conexão entre 

ambos, devendo ser processados e julgados conjuntamente. 2 - No caso 

em comento, a parte requerente pode ser considerada para fins de justiça 

gratuita, razão pela qual, DEFIRO à parte autora os benefícios da 

gratuidade da justiça em sua integralidade, na forma do art. 98, §1º, do 

CPC. 3- Designo audiência de conciliação a ser realizada em data a ser 

marcada pelo CEJUSC, certificando-se nos autos. 4- Ressalta-se que o 

não comparecimento injustificado da parte autora ou da parte ré à 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da Justiça e será 

cominada multa de 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do art. 334, §8º do CPC. 5- 

Intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado, ou 

pessoalmente, caso representado pela Defensoria Pública. 6- Cite-se no 

endereço mencionado na inicial, com as advertências legais. , incluindo o 

começo do decurso de prazo para fins de contestação, a contar da 

audiência do CEJUSC. Canarana, 6 de fevereiro de 2020. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000064-25.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

POLICARPO WA AIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Certifico para os devidos fins que foi designada 

Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 25 de março de 2020, às 

15h30min. (MT), a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania da Comarca de Canarana-MT, conforme pauta 

anexa. SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CANARANA E INFORMAÇÕES: 

TELEFONE: (66) 34781658

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000063-40.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

POLICARPO WA AIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Certifico para os devidos fins que foi designada 

Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 25 de março de 2020, às 

14h30min. (MT), a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania da Comarca de Canarana-MT, conforme pauta 

anexa. SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CANARANA E INFORMAÇÕES: 

TELEFONE: (66) 34781658

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000099-19.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. M. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos etc. Trata-se de execução de alimentos proposta por THIAGO 

CORREIA MONTEIRO SILVA neste ato representado por sua genitora 

ROZELIA APARECIDA MONTEIRO, em desfavor de RAIMUNDO CORREIA 
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DA SILVA todos qualificados nos autos. Em Id.28193677 foi decretada a 

prisão civil de Raimundo Correia da Silva. No dia 31 de janeiro de 2020 

houve o cumprimento do mandado de prisão do executado (id. 28766362). 

Juntada do comprovante do pagamento do débito em Id. 28877599. Em Id. 

28970523 a exequente compareceu em cartório e confirmou o depósito 

realizado pelo executado. Vieram os autos os autos conclusos. 

Considerando que o débito alimentar foi satisfeito em sua integralidade, 

determino a soltura do executado Raimundo Correia da Silva. Assim, 

considerando a extinção total da dívida, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fundamento no art. 924, III, do Código 

de Processo Civil. Custas pela parte executada. Sem custas, em razão da 

aplicação do princípio da causalidade, porquanto a parte executada 

sequer foi citada neste feito. Desconstituo eventuais penhoras e 

expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados nos autos, 

se necessário. P.R.I.C. e, após, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Desta forma, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA - ALIMENTE-SE O 

BNMP INTIME-SE. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de 

praxe. Ciência ao Ministério Público. Às providências. Canarana/MT, 07 de 

fevereiro de 2020. Conrado Machado Simão Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000737-52.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. F. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMITRI MELLO MINUCCI OAB - MT13215/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. V. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA OAB - MT23381/O (ADVOGADO(A))

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT20724-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000737-52.2019.8.11.0029. 

EXEQUENTE: ANGELA DE FATIMA BIESEK EXECUTADO: FLAVIO VIEIRA 

DA SILVA Vistos, CHAMO FEITO A ORDEM. Assiste razão ao peticionante 

em ID 28742933. Necessário antes analisar a impugnação em ID 

22440233. Trata-se o presente procedimento de execução de título judicial 

de alimentos, não havendo espaço para justificativa na presente 

execução que venha a a bordar conhecimento da causa e eventual 

instrução, apenas poderia alegar o peticionante matérias de conhecimento 

de ofício, tais como o devido pagamento. O meio para rediscutir o valor é 

ação revisional de pagamento, como informa que assim o fez em ação 

código 60995, em trâmite na 02ª Vara Criminal e Cível de Canarana/MT. 

Contudo, não há notícia nos autos de suspensão do pagamento de 

alimentos ou da presente execução. Assim, considerando o decurso do 

prazo sem a comprovação do pagamento das parcelas vencidas e 

vincendas, e sem justificativa da impossibilidade de pagamento, 

DETERMINO A PRISÃO CIVIL DO EXECUTADO, pelo prazo de três meses, 

com fundamento no §1º e seguintes do artigo 528 do Código de Processo 

Civil, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517 do CPC/15 e 

Súmula 309 do STJ. Remetam-se os autos ao Contador para atualização 

do débito e, após, expeça-se mandado de prisão civil via BNMP 2.0, com 

prazo de validade de um ano, o qual deverá ser encaminhado para 

cumprimento no local de residência do executado. Caso necessário, 

expeça-se carta precatória. Canarana, 06 de fevereiro de 2020. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001018-08.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

G. T. A. P. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. R. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR OAB - MT0003652S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Canarana Procedimento: 297466/2020 Autos de Origem: 

1001018-08.2019.8.11.0029 Pje Solicitante/Requerente: Letícia Pimentel 

Santos rep. por sua genitora Géllica Tais Alves Pimentel 

Solicitado/Requerido: Sidivan Rodrigues dos Santos 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 297466/2020 e designada Sessão 

de Conciliação/ Mediação para o dia 05 de maio de 2020, às 15:00min 

(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

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000047-86.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DALLA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA OAB - MT8625/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000047-86.2020.8.11.0029. 

REQUERENTE: GILMAR DALLA COSTA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos. Trata-se de ação de cumprimento de sentença movido em face 

do Banco do Brasil, na qual se pugna pelo pagamento de diferenças de 

índices de correção monetária havidas no mês de março de 1990, 

aplicáveis à cédulas de crédito rural. É o relatório. Decido. Sobre a 

temática, salienta-se que o STJ, em decisão monocrática proferida no 

Resp. n° 1319.232/DF, fora concedida a tutela de urgência para atribuir 

efeito suspensivo aos embargos de divergência interpostos pela União no 

âmbito da APC n° 94.0008514-1 (Tema de repercussão geral n° 810). 

Assim sendo, DETERMINO a suspensão do presente feito até ulterior 

decisão e fixação de tese pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento 

de recurso repetitivo. Aguarde-se no arquivo provisório. Intime-se. 

Cumpra-se Canarana, 3 de fevereiro de 2020. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000044-34.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELDO RENCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA OAB - MT8625/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000044-34.2020.8.11.0029. 

REQUERENTE: ELDO RENCK REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 

Trata-se de ação de cumprimento de sentença movido em face do Banco 

do Brasil, na qual se pugna pelo pagamento de diferenças de índices de 

correção monetária havidas no mês de março de 1990, aplicáveis à 

cédulas de crédito rural. É o relatório. Decido. Sobre a temática, 

salienta-se que o STJ, em decisão monocrática proferida no Resp. n° 

1319.232/DF, fora concedida a tutela de urgência para atribuir efeito 

suspensivo aos embargos de divergência interpostos pela União no âmbito 

da APC n° 94.0008514-1 (Tema de repercussão geral n° 810). Assim 

sendo, DETERMINO a suspensão do presente feito até ulterior decisão e 

fixação de tese pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de 

recurso repetitivo. Aguarde-se no arquivo provisório. Intime-se. 

Cumpra-se Canarana, 3 de fevereiro de 2020. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000061-70.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AUGUSTO DOS SANTOS - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO MARCHIONI MATEUS NEVES OAB - SP254553 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOMHARJ EQUIPAMENTOS DE PROTECAO - EIRELI - EPP (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000061-70.2020.8.11.0029. 

AUTOR(A): MARCOS AUGUSTO DOS SANTOS - ME REU: SOMHARJ 

EQUIPAMENTOS DE PROTECAO - EIRELI - EPP Vistos, CHAMO FEITO A 

ORDEM. Assiste razão ao peticionante, sendo a obrigação originalmente 

quesível, não havendo estipulação em contrário, mantém-se a 

competência no domicílio do devedor/autor. Assim, MANTENHA-SE A 

COMPETÊNCIA NESTE JUÍZO. Sem prejuízo, atento ao procedimento 

especial em seu artigo 542 e seguintes, INTIME-SE o autor para emendar a 

inicial NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, adequando o requerimento ao 

depósito integral do débito a ser efetivado no prazo de 05 (cinco) dias, e 

não parcelamento previsto em execução extrajudicial, sendo procedimento 

especial, há normas próprias para a delimitação de competência, bem 

como para seu regular processamento. Escoado tal prazo conclusos para 

prosseguimento da demanda ou extinção por cancelamento da 

distribuição. Cumpra-se. Canarana, 06 de fevereiro de 2020. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001132-44.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO VALENTINO DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROMAGNOLO CARDOSO OAB - SP380194 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ GASPARELLI NETO (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu(s) ADVOGADO DO(A) AUTOR(A): Dr. VINICIUS 

ROMAGNOLO CARDOSO - OAB/SP 380194, para que providencie(m) o 

depósito da Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a 

guia deverá ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o 

pagamento comprovado dos autos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001261-49.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO ROSSI 05848820929 (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO NOS TERMOS DO PROVIMENTO 056/2007-CGJMT, IMPULSIONO 

OS AUTOS A FIM DE INTIMAR A PARTE AUTORA A SE MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DO TEOR DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA A SEGUIR TRANSCRITA: Certifico que, em cumprimento ao 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E CITAÇÃO, compareci a Rua 

Miraguai, 82, em 31/1/2020 às 14h, e ali estando NÃO FOI POSSÍVEL 

PROCEDER A BUSCA E APREENSÃO E CITAÇÃO do bem indicado, à 

saber: Marca GM, modelo Captiva Sport V6AWD, cor Preta, placa OGJ 

3917, ano 2011/2011, Chassi 3GNFL7EY4BS687303, Renavan 

003999087931, em virtude de não ser localizado o veiculo e o devedor 

Luiz Gustavo Rossi, pois no referido endereço existe uma placa de 

aluga-se. O localizador informado pelo Advogado Kalil, Rafael, informou 

que também não conseguiu localizar o bem a ser apreendido. Nestes 

termos, suspendo minhas diligências e devolvo o mandado à secretaria."

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 45487 Nr: 1610-45.2014.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO ALVES MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que o executado INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL-INSS, devidamente intimado, apresentou impugnação 

ao cumprimento de sentença, entendendo como devido o valor de R$ 

26.419,43 (vinte e seis mil, quatrocentos e dezenove reais e quarenta e 

três centavos), já incluída a verba honorária.

Intimada, a parte exequente não concordou com os cálculos apresentados 

pelo INSS, alegando que o acordão determinou que deveria ser 

considerada a data do requerimento administrativo para fins de cálculo 

dos valores.

Decido.

 De fato, razão assiste ao exequente.

 O acordão de fls. 122, determinou que o benefício seria a partir da data 

do requerimento administrativo, qual seja, 26.03.2014.

Sendo assim, homologo os cálculos apresentados pela parte executada 

às fls. 142/142-verso.

Proceda-se ao cumprimento da Requisição de Pequeno Valor-RPV ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme requerido.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional 

Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a última 

atualização até a data da transferência dos valores, afastando assim, 

qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização monetária.

Após, expedida a RPV 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 à Senhora Gestora, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Após, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, 

voltem os autos conclusos para prolação de sentença de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70656 Nr: 4041-13.2018.811.0029

 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): RICARDO GOMES DOS REIS, LORAN VINICIUS 

DE LIMA MACIEL, DELCIO FASSBINDER COPATTI, JUSCILENE PEREIRA DA 

CUNHA, RAFAEL WANDERSON DE SOUZA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fellipe de Almeida - 

OAB:24591/0 -MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RICARDO GOMES DOS REIS, Cpf: 

04356491165, Rg: 1.078.345, Filiação: Rita Gomes de Oliveira e Otaviano 

Alves dos Reis, data de nascimento: 23/01/1998, brasileiro(a), natural de 

Carolina-MA, solteiro(a), auxiliar de mecânico. 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. PARA QUE O SR. RICARDO GOMES REIS TOME CIÊNCIA 

DA SENTENÇA E SEU INTEIRO TEOR..

Sentença: 3. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pleito contido na denúncia para:a)ABSOLVER os réus RICARDO GOMES 

DOS REIS e LORAN VINÍCIUS DE LIMA MACIEL das imputações criminais 

contidas na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código 

de Processo Penal.b)CONDENAR o réu DÉLCIO FASSBINDER COPATTI 

pela prática dos crimes de favorecimento real [art. 349-A do código Penal] 

e tráfico de drogas [art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III da Lei 11.343/06], e 

ABSOLVER no tocante ao crime de associação para o tráfico [art. 35, Lei 

nº 11.343/06] com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal.c)CONDENAR a ré JUSCILENE PEREIRA DA CUNHA pela 

prática dos crimes de favorecimento real [art. 349-A do código Penal] e 

tráfico de drogas [art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III da Lei 11.343/06], e 

ABSOLVER no tocante ao crime de associação para o tráfico [art. 35, Lei 

nº 11.343/06] com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal.d)ABSOLVER o réu RAFAEL WANDERSON DE SOUZA 

PEREIRA de todas as imputações criminais, com fundamento no artigo 386, 
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inciso VII, do Código de Processo Penal.4. Passo, por conseguinte, à 

dosimetria da reprimenda penal imputada aos réus DÉLCIO e JUSCILENE, 

em obséquio ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, 

art. 5º, inc. XLVI) e ao critério trifásico estabelecido no artigo 68 do 

Estatuto Repressivo. 4.1. Do réu DÉLCIO FASSBINDER COPATTI:4.1.1. Do 

favorecimento real [art. 349-A do CP]:1ª Fase:Na primeira fase de 

aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, 

tenho a culpabilidade: a reprovabilidade que recai sobre a conduta, não 

ultrapassa a inerente ao tipo penal. Embora registre antecedentes 

criminais, serão ponderados na segunda fase, a título de reincidência (E.P. 

Código 22077). Conduta social e personalidade sem elementos para 

aferição. O motivo é comum ao crime. No que tange às circunstâncias do 

crime e as consequências não ultrapassam as contidas no tipo. 

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, denoto 

não haver preponderância das desfavoráveis e, considerada a pena 

prevista para o crime de favorecimento real – detenção de 03 (três) 

meses a 1 (um) ano – reputo como necessário e suficiente para 

reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base no mínimo legal, 

isto é, em 03 (três) meses de detenção.2ª Fase:Na segunda fase, 

concorrem a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, que 

em razão de posição jurisprudencial dos Tribunais Superiores, tenho que 

ambas devem ser compensadas. Assim, fixo a pena intermediária 03 

(três) meses de detenção.Neste sentido: RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. 

DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. 

COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível, na segunda fase da 

dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão 

espontânea com a agravante da reincidência. 2. Recurso especial provido. 

(STJ, REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA 

SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013). O Superior Tribunal de 

Justiça, assim como parte das doutrinas, entende que a atenuante da 

confissão espontânea configura circunstância preponderante, por 

relacionar-se à personalidade do agente, podendo esta ser compensada 

com a agravante da reincidência3ª Fase:Na terceira fase constata-se que 

não existem causas de aumento ou diminuição de pena. Assim, fixo a 

pena definitiva para o crime de favorecimento real em 03 (três) meses de 

detenção.4.1.2 Do tráfico de drogas:1ª Fase:Na primeira fase, denota-se 

que a culpabilidade, juízo de reprovação social que o crime e o seu autor 

merecem, são normais, uma vez que o dolo do réu não ultrapassou os 

limites da norma penal incriminadora. Embora registre antecedentes 

criminais, serão ponderados na segunda fase, a título de reincidência (E.P. 

Código 22077). Nada foi apurado quanto a sua conduta social e a sua 

personalidade. Os motivos do crime não pesam, porquanto inerente à 

espécie delitiva. As circunstâncias e consequências do crime são normais 

à espécie. Quanto à natureza da droga apreendida, tem-se que a 

quantidade apreendida não é de grande monta. As condições de tempo, 

modo e lugar em que praticado a infração penal são ínsitas ao delito. 

Sopesadas as circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, e 

considerada a pena prevista para o crime de tráfico de drogas – reclusão 

de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 

1.500 (mil e quinhentos) dias-multa – reputo como necessário e suficiente 

para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base no mínimo 

legal, isto é, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento 

de 500 (quinhentos) dias-multa.Na segunda fase, concorrem a agravante 

da reincidência e a atenuante da confissão, que em razão de posição 

jurisprudencial dos Tribunais Superiores, tenho que ambas devem ser 

compensadas. Assim, fixo a pena intermediária no patamar de 05 (cinco) 

anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.Neste 

sentido: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA 

(ART. 543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E 

REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível, na 

segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da 

confissão espontânea com a agravante da reincidência. 2. Recurso 

especial provido. (STJ, REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS 

JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013). O 

Superior Tribunal de Justiça, assim como parte das doutrinas, entende que 

a atenuante da confissão espontânea configura circunstância 

preponderante, por relacionar-se à personalidade do agente, podendo 

esta ser compensada com a agravante da reincidência.3ª Fase:Na terceira 

fase verifica-se a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 

nº 11.343/06, eis que o crime foi cometido nas dependências de 

estabelecimento prisional, razão pela qual deve ser promovido o aumento 

de 1/6 da pena. Desta forma, fixo a pena definitiva para o crime de tráfico 

de drogas em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses reclusão e ao pagamento 

de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.Do Concurso de 

Crimes:Aplica-se ao réu a regra prevista no art. 69 do Código Penal, eis 

que, mediante mais de uma ação, praticou os crimes de tráfico de drogas 

[art. 33, caput, Lei 11.343/06], e favorecimento real [art. 349-A do Código 

Penal], devendo ser procedida a somatória das penas. No caso, como 

houve a aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, 

deve-se executar primeiro a de reclusão.Assim, diante do somatório de 

penas, fica o réu condenado à pena de 05 (cinco) anos, e 10 (dez) meses 

de reclusão e 03 (três) meses de detenção, bem como ao pagamento de 

583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.Da Detração:Denota-se que o 

réu encontra-se preso preventivamente desde 17.09.2018, ou seja, 01 

(um) ano 03 (três) meses e 01 (um) dia, período este que deve ser 

detraído da pena do condenado.Do Regime de Pena:O réu deverá cumprir 

a pena em regime FECHADO, em observância ao disposto no artigo 33, § 

2º e § 3º, do Código Penal, artigo 387 do Código de Processo Penal e art. 

42 da Lei nº 11.343/06.Assim, fica o réu DÉLCIO FASSBINDER COPATTI 

definitivamente condenado à pena de 04 (QUATRO) ANOS, 06 (SEIS) 

MESES E 29 (VINTE E NOVE) DIAS DE RECLUSÃO e 03 (TRÊS) MESES DE 

DETENÇÃO, bem como ao pagamento de 583 (QUINHENTOS E OITENTA E 

TRÊS) DIAS-MULTA.4.2. Da ré JUSCILENE PEREIRA DA CUNHA:4.2.1. Do 

favorecimento real [art. 349-A do CP]:1ª Fase:Na primeira fase denota-se 

que a culpabilidade, juízo de reprovação social que o crime e o seu autor 

merecem, são normais, uma vez que o dolo da ré não ultrapassou os 

limites da norma penal incriminadora. Embora registre antecedentes 

criminais, serão ponderados na segunda fase, a título de reincidência 

(Cód. 48272). Nada foi apurado quanto a sua conduta social e a sua 

personalidade. Os motivos do crime não pesam, porquanto inerente à 

espécie delitiva. As circunstâncias e consequências do crime são normais 

à espécie. As condições de tempo, modo e lugar em que praticado a 

infração penal são ínsitas ao delito. Sopesadas as circunstâncias judiciais 

objetivas e subjetivas, e considerada a pena prevista para o crime de 

favorecimento real – detenção de 03 (três) meses a 01 (um) ano – reputo 

como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a 

fixação da pena-base no mínimo legal, isto é, no patamar de 03 (três) 

meses de detenção.2ª Fase:Na segunda fase, constata-se a agravante da 

reincidência, prevista no art. 61 do Código Penal, de modo a pena deve ser 

agravada em 1/6. Assim, fixo a pena intermediária em 03 (três) meses e 

15 (quinze) dias de detenção.3ª Fase:Na terceira fase constata-se que 

não existem causas de aumento ou diminuição de pena. Assim, fixo a 

pena definitiva para o crime de favorecimento real em 03 (três) meses e 

15 (quinze) dias de detenção.4.2.2. Tráfico de drogas [art. 33, “caput”, c/c 

art. 40, III, Lei 11.343/06]:1ª Fase:Na primeira fase, denota-se que a 

culpabilidade, juízo de reprovação social que o crime e o seu autor 

merecem, são normais, uma vez que o dolo da ré não ultrapassou os 

limites da norma penal incriminadora. Embora registre antecedentes 

criminais, serão ponderados na segunda fase, a título de reincidência 

(Cód. 48272). Nada foi apurado quanto a sua conduta social e a sua 

personalidade. Os motivos do crime não pesam, porquanto inerente à 

espécie delitiva. As circunstâncias e consequências do crime são normais 

à espécie. Quanto à natureza da droga apreendida, tem-se que a 

quantidade apreendida não é de grande monta. As condições de tempo, 

modo e lugar em que praticado a infração penal são ínsitas ao delito. 

Sopesadas as circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, e 

considerada a pena prevista para o crime de tráfico de drogas – reclusão 

de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 

1.500 (mil e quinhentos) dias-multa – reputo como necessário e suficiente 

para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base no mínimo 

legal, isto é, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento 

de 500 (quinhentos) dias-multa.2ª Fase:Na segunda fase, constata-se a 

agravante da reincidência, prevista no art. 61 do Código Penal, de modo a 

pena deve ser agravada em 1/6. Assim, fixo a pena intermediária em 05 

(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 

(quinhentos e oitenta e três) dias-multa.3ª Fase:Na terceira fase 

verifica-se a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei nº 

11.343/06, eis que o crime foi cometido nas dependências de 

estabelecimento prisional, razão pela qual deve ser promovido o aumento 

de 1/6 da pena. Desta forma, fixo a pena definitiva para o crime de tráfico 

de drogas em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão 

e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.Do Concurso de 

Crimes:Aplica-se à ré a regra prevista no art. 69 do Código Penal, eis que, 
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mediante mais de uma ação, praticou os crimes de favorecimento real [art. 

349-A do Código Penal] e tráfico de drogas [art. 33, caput, Lei 11.343/06], 

devendo ser procedida a somatória das penas. No caso, como houve a 

aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, deve-se 

executar primeiro a de reclusão.Assim, diante do somatório de penas, fica 

o réu condenado à pena de 06 (seis) anos, e 09 (nove) meses e 20 (vinte) 

dias de reclusão e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, bem 

como ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.Da 

Detração:Denota-se que a ré permaneceu presa preventivamente durante 

o período de 17.09.2018 a 27.03.2019 (6 meses e 10 dias), prazo este que 

deve ser detraído de sua pena, passando então a ser fixado em 6 (SEIS) 

ANOS E 3 (TRÊS) MESES E (10) DEZ DIAS DE RECLUSÃO E AO 

PAGAMENTO DE 680 (SEISCENTOS E OITENTA) DIAS-MULTA.Do Regime 

de Pena:A ré deverá cumprir a pena em regime FECHADO, em 

observância ao disposto no artigo 33, § 2º e § 3º, do Código Penal, artigo 

387 do Código de Processo Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.Da 

Manutenção Ou Imposição De Prisão Preventiva Ou Outra Medida 

Cautelar:Deixo de decretar a prisão preventiva da ré, porquanto, não se 

encontram presentes os motivos autorizadores da segregação cautelar, 

em especial, a garantia da ordem pública e a necessidade de aplicação da 

lei penal, notadamente porque a ré permaneceu solta durante quase todo o 

processo.Valor Mínimo para Reparação dos Danos (CPP, art. 387, 

IV):Deixo de arbitrar o valor mínimo para reparação dos danos causados 

pela infração, a teor do inciso IV do artigo 387 do Código de Processo 

Penal, considerado a ausência de pedido explícito nesse sentido.Custas e 

Despesas Processuais e Honorários Advocatícios:Condeno os réus ao 

pagamento das custas e das despesas processuais.Perdimento de 

Bens:Consta do Termo de Apreensão de fls. 22 a apreensão de drogas e 

objetos. Desta forma, decreto o perdimento dos valores e dos objetos em 

favor da União, com fito no art. 63, § 1º, da Lei nº 11.343/06, porquanto os 

réus não demonstraram a origem lícita. Determino, ainda, a incineração das 

substâncias entorpecentes apreendidas, conforme determina o art. 72 da 

Lei de Drogas.Providências Finais:5. Cumpra a Secretaria as seguintes 

providências:a)INTIMEM-SE pessoalmente os réus, devendo o Sr. Oficial 

de Justiça indagar se desejam ou não recorrer da 

sentença.b)CIENTIFIQUE-SE o representante do Ministério 

Público.c)INTIME-SE a Defesa via Dje.d)Certificado o trânsito em julgado, 

(a) lance-se o nome dos réus no rol dos culpados; (b) Expeça-se Guia de 

Execução Definitiva; (c) encaminhem-se os autos ao Cartório Contador, 

para o cálculo das custas processuais; (d) insira-se no sistema 

conveniado ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso 

(SIEL), o teor desta condenação, nos termos do artigo 71, § 2º, do Código 

Eleitoral c/c artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, (e) oficiem-se aos 

Institutos de Identificação Criminal Nacional e Estadual, bem como aos 

Cartórios Distribuidores desta Comarca e de residência e nascimento do 

réu, para as anotações pertinentes, (f) oficie-se à Secretaria Nacional 

Antidrogas – SENAD, informando a relação dos bens apreendidos e 

declarados perdidos em favor da União nestes autos.e)Cumpridas todas 

essas providências, arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de 

estilo.f)Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo. 

Intime-se e Cumpra-se.Canarana/MT, 17 de dezembro de 2019.Arthur 

Moreira Pedreira de AlbuquerqueJuiz 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, MICHAEL BROETTO, 

digitei.

Canarana, 06 de fevereiro de 2020

Maria Amelia Dedone Costa Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65582 Nr: 525-82.2018.811.0029

 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: JOÃO BATISTA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Roberto Ucker - OAB:, 

FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - OAB:OAB/MT 11.743, GUILHERME 

AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13047, LORENA DE 

OLIVEIRA FERREIRA NATES - OAB:OAB/MT 23.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos às partes para que se manifestem acerca do laudo 

pericial, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 67115 Nr: 1570-24.2018.811.0029

 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: VALDO SCHELSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial ação e, por consequência, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito.Sem custas face à 

gratuidade judiciária.Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

o feito, com as anotações de praxe.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 67116 Nr: 1571-09.2018.811.0029

 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: TERESINHA MARIA SCHELSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial ação e, por consequência, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito.Sem custas face à 

gratuidade judiciária.Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

o feito, com as anotações de praxe.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 50270 Nr: 1888-12.2015.811.0029

 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: ANGELICA BORGES GUIMARÃES, ALINE BORGES 

GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, julgo 

procedente o pedido da autora e condeno o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS a reconhecer o direito à aposentadoria por idade rural da 

falecida Neuza Borges Pereira, na base de um salário mínimo mensal, 

inclusive 13º salário, devido deste a data do indeferimento administrativo 

do benefício, qual seja, 10.02.2015, até a data do óbito da requerente, 

conforme certidão de óbito de fls.71, qual seja 17.03.2016.Declaro extinto 

o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas face à gratuidade judiciária.Os 

juros de mora e correção monetária deverão incidir com base no Manual 

de Orientação de Procedimentos para Cálculos da Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 56682 Nr: 2285-37.2016.811.0029

 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: Lidia Goldschmidt Francesquet

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-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 determinar a 

concessão do benefício previdenciário de auxílio doença desde a data de 

indeferimento do benefício (17.10.2016), bem como a sua conversão em 

aposentadoria por invalidez, a partir da data desta sentença.CONDENO o 

INSS ao pagamento das parcelas pretéritas referente ao indeferimento do 

benefício de auxílio doença, inclusive 13º salário, desde a data do 

indeferimento do benefício (17.10.2016) até a data desta sentença.Declaro 

a natureza alimentícia das prestações, haja vista a finalidade da 

aposentadoria que é substituir a remuneração do trabalhador quando não 

tem condições de exercer atividade laborativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 57093 Nr: 2510-57.2016.811.0029

 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: Meire Cristina Sartori dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELDER CRISTIAN RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 19.993/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de mérito 

nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o INSS a implantar o 

benefício de salário-maternidade à autora MEIRE CRISTINA SARTORI DOS 

SANTOS, no prazo de 120 dias, nos termos do art. 71 da Lei n. 8.213/91, 

contados da data de nascimento de seu filho (DIB: 15.12.2015).Os valores 

em atraso serão pagos por RPV, devidamente corrigidos nos termos do 

Manual de Cálculos da Justiça Federal e juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação para as parcelas vencidas até 29/06/2009 e, a partir de 

30/06/2009, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com as 

modificações introduzidas pela Lei nº 11.960/2009.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 57791 Nr: 2843-09.2016.811.0029

 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: DEUSIMAR FERREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, julgo 

procedente o pedido do autor e condeno o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS a conceder o Benefício Assistencial de Amparo Social à 

pessoa portadora de deficiência - BPC/LOAS a Deusimar Ferreira Lima, na 

base de um salário mínimo mensal, de acordo com o artigo 20, caput, da 

Lei nº 8.742/93, devido a partir da data da entrada do requerimento 

administrativo, qual seja, 30.06.2015.Declaro extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código do 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 60213 Nr: 1135-84.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elonir Schindler dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial ação e, por consequência, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito.CONDENO a parte 

requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00(mil reais), todavia 

mantenho suspensa a cobrança por ser a parte autora beneficiária da 

Assistência Judiciaria Gratuita.INTIME-SE a parte autora (1003 CPC/2015) 

e em seguida o INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, remetendo os 

autos via postal, nos termos do Convênio firmado entre o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e o INSS..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 63977 Nr: 3234-27.2017.811.0029

 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): CIDIA GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Simitan Segatto - 

OAB:24.076/B, RENATO WENTZ MANHAES - OAB:20744/O

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público 

alegando contradição na sentença proferida às fls. 254/257.

Vieram os autos conclusos.

Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados contraditórios pela parte Embargante, nos termos do art. 382 

do CPP.

Trata-se de recurso destinado a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de 

decisões, de sentenças ou de acórdãos que esclareçam obscuridade, 

ambiguidade, contradição ou supram omissão existente no julgado.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a 

existência de obscuridade, ambiguidade ou contradição na decisão, ou 

omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Contudo a discussão quanto ao dispositivo da sentença os embargos 

declaratórios não se prestam a veicular insatisfações quanto ao conteúdo 

da sentença embargada. Não são via processual para reexame do 

decidido ou dos elementos e provas dos autos. Têm a sua finalidade 

direcionada e limitam-se a corrigir defeitos inerentes à sentença 

embargada. Visando aperfeiçoá-la, sanando obscuridade, contradição ou 

omissão porventura existentes.

Por derradeiro, se a parte embargante objetiva o reexame do decidido, não 

será pela via estreita dos embargos declaratórios que se há de modificar o 

julgado, e sim pela via recursal própria.

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração ante a inexistência de 

omissão, contradição ou obscuridade na sentença.

No mais, persiste a sentença tal como está lançada.

Por fim, DETERMINO a intimação da ré da referida sentença, devendo ser 

indagada se há ou não interesse em recorrer.

Publique-se.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 21490 Nr: 2219-04.2009.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARQUES DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT, ORLANDO BENEDITO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT25682/A, STEPHANIE WINCK RIBEIRO DE MOURA - 

OAB:OAB/SP 374.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, a fim de 

determinar que o INSS proceda à aposentadoria rural por idade do autor, 

nos seguintes termos:a) o nome do segurado: JOSÉ MARQUES DE SÁ. b) 

o benefício concedido: aposentadoria por idade rural, inclusive com o 

abono anual – 13º salário;c) a renda mensal atual: salário-mínimo.d) a data 

de início do benefício – DIB: data do requerimento administrativo.e) data do 

início do pagamento: 30 dias da data da intimação da sentença.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito na forma do 

art. 487, I do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 21573 Nr: 2298-80.2009.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanidis Dorneles Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial ação e, por consequência, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito.Sem custas face à 

gratuidade judiciária.Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

o feito, com as anotações de praxe.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 41715 Nr: 538-57.2013.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER LOPES FARIA, Magda Patricia 

Andolhe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A, 

Gilmar Moura de Souza - OAB:5681 MT, RAFAELLY PRISCILA 

REZENDE DE ALMEIDA - OAB:18562, Thalles Rezende Lange de 

Paula - OAB:1164MT

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público 

alegando omissão na sentença proferida às fls. 397/399.

Às fls. 400/407 a patrona constituída pelo réu Walter Lopes Farias, 

interpôs embargos de declaração em face da sentença, alegando 

omissões e contradições, pugnando pela modificação da sentença.

Vieram os autos conclusos.

Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados contraditórios pela parte Embargante, nos termos do art. 382 

do CPP.

Trata-se de recurso destinado a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de 

decisões, de sentenças ou de acórdãos que esclareçam obscuridade, 

ambiguidade, contradição ou supram omissão existente no julgado.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a 

existência de obscuridade, ambiguidade ou contradição na decisão, ou 

omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Contudo a discussão quanto ao dispositivo da sentença os embargos 

declaratórios não se prestam a veicular insatisfações quanto ao conteúdo 

da sentença embargada. Não são via processual para reexame do 

decidido ou dos elementos e provas dos autos. Têm a sua finalidade 

direcionada e limitam-se a corrigir defeitos inerentes à sentença 

embargada. Visando aperfeiçoá-la, sanando obscuridade, contradição ou 

omissão porventura existentes.

Por derradeiro, se a parte embargante objetiva o reexame do decidido, não 

será pela via estreita dos embargos declaratórios que se há de modificar o 

julgado, e sim pela via recursal própria.

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração ante a inexistência de 

omissão, contradição ou obscuridade na sentença.

No mais, persiste a sentença tal como está lançada.

Publique-se.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66786 Nr: 1356-33.2018.811.0029

 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: ROSANGELA CRISTINA DE ARAUJO, KAILA DAIK DE 

ARAUJO CAROLINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS INTERESSADOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO A CERCA DA SENTENÇA ABAIXO 

TRANSCRITA..

Sentença: Posto isso, e considerando tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido, em razão da incapacidade de Kaila Daik de 

Araújo Carolino, declarando-o absolutamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso II, 

cumulado com o artigo 1767, incisos I e III, ambos do Código de Direito Civil 

Brasileiro e artigo 753 do NCPC, e nomeando como curador da mesma, sua 

mãe, Sr.ª Rosangela Cristina de Araújo, mediante compromisso 

legal.Ciência ao Ministério Público.Após, publique-se na imprensa local, e 

no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias e 

lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela Curadora, (art. 

759 do NCPC).Expeça-se mandado, ao Cartório de Registro Civil, para 

averbação à margem do assento de nascimento do interditando. Com a 

fluência do prazo recursal, arquive-se sem custas.Às providências. 

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, MICHAEL BROETTO, 

digitei.

Canarana, 19 de dezembro de 2019

Maria Amelia Dedone Costa Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 64648 Nr: 3653-47.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA TAÍS GOVARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HANDERSON SIMOES DA SILVA - 

OAB:3279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sociedade Wambier, 

Yamasaki, Bevervanço & Lobo Advogados - OAB:2.049/PR

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos da requerente e por 

conseguinte, JULTO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENO ao requerente ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios correspondentes a 10 % (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º do Código de 

Processo Civil.

 Com o trânsito em julgado desta sentença, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

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)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1000067-77.2020.8.11.0029. REQUERENTE: MARCOS SILVA DE MORAES 

REQUERIDO: MARISE LUZIA DA SILVA Vistos, etc. Homologo a 

desistência da presente ação, manifestada pelo(a) requerente (id. n. 

28922480), 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. Cumpra-se Com o trânsito em julgado, ao arquivo. P.R.I.C. 

Conrado Machado Simão Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010261-56.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIO CORTINA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO JOAO MINUZZI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURO ANTONIO BRUN OAB - RS42424 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

8010261-56.2016.8.11.0029. REQUERENTE: DIONISIO CORTINA 

REQUERIDO: FLAVIO JOAO MINUZZI Vistos, Ante a ausência de 

localização de bens, tendo-se usado os meios coercitivos disponíveis a 

este juízo, remeta-se ao arquivo provisório, podendo a parte, caso queira, 

retomar a execução, caso comprove a localização de bens que 

satisfaçam a dívida requerida. CANARANA, 27 de janeiro de 2020. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-52.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1000155-52.2019.8.11.0029. REQUERENTE: GILVAN SILVA DOS SANTOS 

REQUERIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

Vistos, etc. DISPENSADO O RELATÓRIO, nos termos do art. 38 da Lei 

9099/95; Dispõe o ENUNCIADO 94 – É cabível, em Juizados Especiais 

Cíveis, a propositura de ação de revisão de contrato, inclusive quando o 

autor pretenda o parcelamento de dívida, observado o valor de alçada, 

exceto quando exigir perícia contábil Desse modo, inadmissível a presente 

ação, em razão da incompetência deste Juizado Especial. Ante o exposto, 

indefiro a inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, II, da Lei 9.099/95, devendo a parte 

autora propor novamente a ação perante o juízo competente. Sem custas 

e honorários neste grau de jurisdição. P.R.I. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com baixa. CANARANA, 13 de janeiro de 2020. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000070-32.2020.8.11.0029. REQUERENTE: RAFAEL ALVES DA SILVA, 

JULIANA DOS SANTOS SILVA MATOS REQUERIDO: LORENA NERES DE 

LIMA Vistos, Quanto as postagens indicadas URL em inicial, vislumbro 

indícios de abuso da liberdade de expressão e manifestação, cujos limites 

são estabelecidos pelos direitos fundamentais à intimidade e privacidade, 

também de estatura constitucional (artigo 5°, X, da CR). Isto porque, ao 

que consta, trata-se de canais criados exclusivamente para divulgar 

comentários esparsos dos requeridos face os requerentes, sem sua 

autorização, sem que, em princípio, haja motivação pública relevante para 

tanto (extrai-se que as partes se desentenderam profissionalmente) e com 

o intuito de ridicularizar os requerentes, conforme demonstrado na inicial. 

Desta forma, até que se amiúde o discutir acerca dos limites à liberdade de 

expressão e manifestação, e se foram transpostos no presente caso, é 

razoável a concessão da liminar perquirida, em ordem a evitar danos 

irreversíveis à imagem do requerente, razão pela qual, por cautela, defiro 

a retirada de mensagens do Facebook, nas URL´s indicadas na inicial, até 

ulterior decisão de abuso no processo, até ulteriores deliberações, nos 

termos do artigo 19, § 3°, da Lei n° 12.965/14. Ante todo exposto, por 

cautela, oficie-se ao FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA 

p a r a  i n d i s p o n i b i l i z a r  o  a c e s s o  a o s  U R L ´ s  L : 

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / p h o t o . p h p ?

fbid=3313770275306553&set=a.702748686408738&type=3&theater e 

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / p h o t o . p h p ? f b i d = 3 3 1 1 9 6 7 8 9 2 1 5 3 4 5  

8&set=a.702748686408738&type=3&theater, isto até ulteriores 

deliberações, nos termos do artigo 19, § 3°, da Lei n° 12.965/14. OFICIE-SE 

- FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. sociedade limitada, 

inscrita no CNPJ sob nº 13.347.016/0001-17, com sede na Cidade de São 

Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 700, 5º andar ( 

FACEBOOK BRASIL ), para o cumprimento da decisão supra. No mais, 

proceda-se as demais determinações de praxe, as quais cito abaixo: 1- 

Determino a designação de audiência de conciliação pela Secretaria, 

conforme pauta do Conciliador. 2- Cite-se a parte ré do inteiro teor do 

pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com advertência 

de que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da 

Lei n. 9.099/95). 3- Intime-se a parte autora, cientificando-a que a 

ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e 

condenação nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 

9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância de má-fé 

ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 4- Caso não 

haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias 

após a audiência acima mencionada. 5- Caso a demanda tenha valor de 

até 20 (vinte) salários mínimos, não há obrigatoriedade de 

acompanhamento por advogado e, portanto, não haverá nomeação de 

advogado dativo por este juízo. 6- Conforme a nova ordem processual civil 

vigente, aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais, “aquele que 

de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo 

com a boa-fé” (art. 5º do Código de Processo Civil), e “todos os sujeitos 

do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva” (art. 6º do CPC). Para tanto, 

“são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que 

de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo 

conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa 

quando cientes de que são destituídas de fundamento” (art. 77 do CPC). O 

ordenamento jurídico processual brasileiro repudia qualquer ato de 

litigância de má-fé, e “considera-se litigante de má-fé aquele que: I - 

deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente 

infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório” 

(art. 80 do CPC). Em razão disso, “responde por perdas e danos aquele 

que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente” (art. 79 do CPC). 

Para assegurar o bom andamento processual, o Código de Processo Civil 

prevê no art. 139 que “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições 

deste Código, incumbindo-lhe: I - assegurar às partes igualdade de 

tratamento; II - velar pela duração razoável do processo; III - prevenir ou 

reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir 

postulações meramente protelatórias”. Ocorre que há quem atue em juízo 

de forma predatória, ingressando com demandas repetitivas temerárias, 

sabedores de que os fatos narrados na inicial são inverídicos. Tal 

comportamento deve ser sempre reprimido, e por isso, com fundamento no 

art. 139, III, do Código de Processo Civil, advirto a parte autora e seu 
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procurador que, caso se trate de lide temerária e fique caracterizada a 

litigância de má-fé em razão da dedução em juízo de demandas repetitivas, 

cuja causa de pedir não se afigure verdadeira, fixo, desde já, o quantum 

de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de eventual condenação por 

litigância de má-fé a ser aplicada em face do requerente e do causídico 

que, em razão da relevância de sua atuação que não pode participar de 

fraudes. Tudo sem prejuízo da expedição de ofícios à OAB/MT e ao 

Ministério Público, para apuração das responsabilidades disciplinares e 

penais. 7- Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CANARANA, 7 de 

fevereiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120860 Nr: 3137-71.2019.811.0024

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALIFER DE MORAES OLMEDO, Cpf: 

06223024185, Rg: 24714658, Filiação: Elzita Correia de Moreira e Abel 

Assunão Olmedo, data de nascimento: 03/06/1997, brasileiro(a), natural de 

Várzea Grande-MT, convivente, servente, Telefone (65) 99907-8082. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR O INDICIADO ACERCA DO DEFERIMENTO DAS 

MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS NESTES AUTOS EM FAVOR DE A.C. 

de M.

Despacho/Decisão: I. Diante do exposto, determino que Alifer de Moraes 

Olmedo se submeta às seguintes medidas protetivas: (a) proibição de 

contato e aproximação com a ofendida, ou com testemunha dos fatos por 

qualquer meio de comunicação, estabelecendo-se o limite mínimo de 500 

(quinhentos) metros de distância; (b) a proibição de frequentar a casa e o 

trabalho da vítima a fim de preservar a integridade física e psicológica da 

agredida e (c) o imediato afastamento do lar de convivência.I.I. Deixo de 

apreciar as demais medidas protetivas em razão de inexistir provas nos 

autos.II. Atente-se, por derradeiro, que o descumprimento das disposições 

acima transcritas ensejará ao respectivo transgressor em PRISÃO 

PREVENTIVA.III. A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais 

relativos ao agressor, sem prejuízo da intimação do advogado constituído, 

nomeado ou do defensor público (art. 21, Lei n. 11.340/2006).IV. O 

agressor deverá ser intimado pessoalmente acerca das medidas a serem 

cumpridas, bem como alertado para o fato de que o descumprimento de 

uma ou mais das medidas impostas poderá implicar na sua prisão 

preventiva ou permanência desta, nos termos do artigo 20 da referida 

lei.V. Considerando o que preceitua o artigo 18, inciso III da Lei n.º 

11.340/2006, cientifique-se o douto representante do Ministério Público, 

possibilitando, assim, a adoção das medidas que denotar pertinentes.VI. 

Atentem-se os Srs. Oficiais de Justiça/servidores quanto às diligências 

legais, de que a ofendida não poderá, em hipótese alguma, entregar 

intimação ou notificação ao indiciado (art. 21, parágrafo único, Lei n.º 

11.340/06).VII. Oficie-se ao Delegado de Polícia Civil comunicante, 

cientificando-lhe do teor da presente decisão.VIII. Cumpridas todas as 

diligências determinadas acima, aguarde-se a chegada do inquérito policial 

e, com a chegada dele, extraia-se cópia das peças principais e junte-as 

ao inquérito. Após, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. IX. 

Intimem-se.X. Caso não sejam encontrados (vítima e agressor), defiro, 

desde já, sua intimação por edital, nos termos enunciado n° 43 do 

FONAVID.XI. Processe-se em segredo de justiça, conforme enunciado nº 

34 do FONAVID.XII. Serve a presente como mandado.XIII. Cumpra-se com 

a máxima urgência, servindo a presente como mandado.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edléia Magrassi de Lima 

Ferraz, digitei.

Chapada dos Guimarães, 06 de fevereiro de 2020

Edléia Magrassi de Lima Ferraz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15848 Nr: 433-42.2006.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelvando Paixão de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Prates - 

OAB:5745/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADELVANDO PAIXÃO DE SOUZA, 

Filiação: Agna Maria Bonfim e Manoel da Inveção Souza, data de 

nascimento: 04/04/1958, brasileiro(a), natural de Dom Aquino-MT, 

separado(a) judicialmente, braçal, Telefone (65)99626-4748. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o acusado acerca da Sessão Plenária designada para o 

dia 02/04/2020 às 8h00min

Resumo da Inicial: denúncia foi apresentada pelos seguintes fatos 

delituosos: “...no dia 26.3.2006, por volta das 4h30min, no interior da 

residência de propriedade de João Monta Pedroso, localizada na rua 

Principal do Olho d’Água, nesta Cidade de Chapada dos Guimarães/MT, 

Adelvando Paixão de Souza encontrava-se ingerindo bebidas alcoólicas 

em companhia de Mizael Alves da Silva, e dizia que, momentos antes, 

havia se desentendido com um indivíduo identificado por Adelso. Em 

determinado momento, Mizael teria feito um comentário sem importância 

acerca de tal desavença, sendo o motivo suficiente para Adelvando, 

imediatamente, sacar a arma de fogo (descrita à fl. 16) que trazia consigo 

e efetuar lhe um disparo, produzindo-lhe ferimentos que lhe causaram a 

morte em virtude de traumatismo crânio encefálico (fl. 28). O crime foi 

praticado por motivo fútil e mediante surpresa, pois da maneira como foi 

executado, a vítima viu-se impossibilitada de esboçar qualquer gesto de 

defesa. (...)”Com a exordial vieram os documentos de fls. 4-59.A denúncia 

foi recebida em 26/04/2006, à fl. 61, quando o juízo, à época, interrogou o 

réu e determinou a apresentação de defesa (fls. 76-81).Devidamente 

citado, o réu, através de Defensor Público, apresentou resposta à 

acusação (fl. 88).Em sequência foi designada audiência que aconteceu 

em 12/07/2006 (fls. 110-114) e em 11/04/2007 (fls. 156-157), situação em 

que foram ouvidas testemunhas. Encerrada a instrução criminal, acusação 

e defesa apresentaram alegações finais (fls. 159-161 e 

166-168).Sentença de pronúncia às fls. 171-174, pelo artigo 121, § 2°, II e 

IV do Código Penal, apresentando o réu recurso às fls. 188-192, e 

contrarrazões pelo MP às fls. 198-199, recebido o recurso, os autos 

subiram ao e. TJMT, que negaram provimento ao recurso em 28/04/2008 

(fls. 227-232), transitando em julgado o acórdão em 27/05/2008.Na fase 

do art. 422 do CPP, as partes fizeram seus requerimentos e o juízo relatou 

o processo, designando-se sessão de julgamento para o dia 25/03/2010, 

às 8h (fl. 249- 250).Em liminar de HC, a sessão de julgamento foi suspensa 

(fls. 259-261), e, no mérito, foi concedida a ordem para anular o processo 

a partir do interrogatório (fl. 289).Às fls. 290-292, foi recebida a denúncia 

e determinada a citação para defesa prévia. Citado por edital (fls. 

319-320) apresentou resposta à acusação (fls. 321-322), oportunidade 

em que foi realizada audiência em 1/10/2013, e ouvida uma testemunha 

(fls. 337-339) e em 11/12/2013 e ouvida outra testemunha (fls. 355-357) e 

em 2/04/2014, ouvida mais uma testemunha (fls. 374-376), e em 

15/09/2016, foi ouvida mais uma testemunha (fls. 430-432). Às fls. 467 foi 

realizada audiência para interrogatório do réu, porém, ante sua ausência, 

foi decretada sua revelia (fl. 467).Alegações finais pelo MP às fls. 469- 

478 e o advogado do réu deixou transcorrer o prazo “in albis” (fls. 481) e, 

intimado o réu por edital para constituir novo advogado (fl. 483), decorreu 

o prazo (fl. 485), sendo apresentadas as alegações finais pela Defensoria 

Pública, às fls. 491-492.Em decisão proferida em 16 de agosto de 2018, o 

Juízo entendeu pela existência da materialidade e indícios suficientes de 

autoria e, por conseguinte, PRONUNCIOU o réu ADELVANDO PAIXÃO DE 

SOUZA submetendo-o a Julgamento pelo e. Tribunal do Júri desta 

Comarca (fls. 494/496).Ao réu, apesar das diversas tentativas, não foi 

intimado pessoalmente acerca da Sentença de Pronúncia, por estar em 

local incerto e não sabido, conforme fls. 407/415, sendo intimado por 
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edital.A decisão de pronúncia transitou em julgado conforme certidão nos 

autos (fl.415) e as partes foram intimadas na forma do art. 422 do CPP, 

sendo o acusado pronunciado pelos artigos artigo 121, §2º, II e VI do 

Código Penal.Eis o relatório.I.Considerando o disposto no art. 453 do CPP, 

designo a Sessão Plenária para o dia//, às h(MT).II.Intime-se o u, por edital, 

e intimem-se as testemunhas arroladas, fazendo constar do mandado, a 

data, horário e local da sessão plenária. Caso as testemunhas residam em 

outra comarca, depreque-se o ato.III.Intime-se a Defensoria Pública. 

IV.Cientifique-se o Ministério Público.V.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando o Of. Nº 90/2019 da Defensoria 

Pública que informa que a Dra. Paula Ferreira Fernandes estará ausente 

da Comarca nos dias 10 a 15 de Outubro de 2019 e 11 a 22 de Novembro 

de 2019, redesigno o presente ato para o dia 02 de ABRIL de 2020, às 

08h00min. Intimem-se na forma da decisão anterior.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, Edléia Magrassi de Lima 

Ferraz, digitei.

Chapada dos Guimarães, 06 de fevereiro de 2020

Edléia Magrassi de Lima Ferraz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 106389 Nr: 2461-60.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pereira dos Santos, Edivan Aparecido 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239

 Vistos.

 I. Considerando o oficio da PM, depreque-se a oitiva das testemunhas do 

MP para comarca de Várzea Grande.

II. Considerando a literalidade do artigo 222, parágrafo 1° do CPP, que 

destaca que a expedição de carta precatória não suspenderá a instrução 

criminal, indefiro o pedido da defesa, devendo as 5 testemunhas de 

defesa presentes serem ouvidas nesta oportunidade. Ademais consoante 

ao artigo 563 do CPP não a o que se falar em nulidade, sem o apontamento 

do prejuízo em concreto. Finalmente, não seria razoável esperar o retorno 

da missiva para somente após ouvir as testemunhas de defesa, dado o 

fato de que a prescrição criminal está correndo em favor dos réus, o que 

também violaria o postulado da celeridade processual que, na ponderação 

dos interesses, incabível o requerimento defensivo.

 III. Redesigno o ato para o dia 10 de Setembro de 2020, ás 15h30min para 

ouvir as testemunhas de defesa faltantes (Marcio Caetano, Sigmar Uhde, 

Junior Gomes e Carlos Aparecido), bem como para interrogar os réus, que 

já saem intimados para o ato.

IV. Saem os presentes intimados.

V. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 109916 Nr: 3946-95.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTHONY DANIEL DE 

CAMPOS RODRIGUES - OAB:MT24184, LARA DE OLIVEIRA - 

OAB:18817/O

 ANTE O EXPOSTO e, com fundamento no artigo 387 do Código de 

Processo Penal, julgo procedente a denúncia, para condenar o acusado 

GUSTAVO VIEIRA 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22008 Nr: 128-53.2009.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Ferreira Barroso, Agnelo dos Santos 

Guimarães, João Ferreira Barroso Filho, Epaminondas Garcia de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO EPIFANIO DA SILVA 

FILHO - OAB:9461/O, Defensor(a) Público(a) - OAB:, MARKLEINE 

BEZERRA - OAB:3637/O

 Nos termos da legislação em vigor impulsiono o feito com a finalidade de 

intimar os requeridos, na pessoas de seus advogados acerca da 

audiência designada no juizo deprecado para o dia 19/02/2020 às 15h 

conforme ofício de ref. 189.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36617 Nr: 3829-22.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Madureira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para dar prosseguimento ao feito, informando o endereço 

atualizado do executado, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36675 Nr: 3383-19.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Avalone Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para dar prosseguimento ao feito, informando o endereço 

atualizado do executado, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36690 Nr: 3395-33.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Balbino Vicente Latorraca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para dar prosseguimento ao feito, informando o endereço 

atualizado do executado, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36867 Nr: 3550-36.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Bosco de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 
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exequente para dar prosseguimento ao feito, informando o endereço 

atualizado do executado, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37121 Nr: 3732-22.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Maria Ludwing

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para dar prosseguimento ao feito, informando o endereço 

atualizado do executado, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37321 Nr: 3872-56.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo F. Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para dar prosseguimento ao feito, informando o endereço 

atualizado do executado, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40447 Nr: 3423-30.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Ary Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para, no prazo de 05 dias, promover a 

atualização da Certidão de Dívida Ativa e requerer o que entender de 

direito à regular tramitação do processo, consignando-se que a inércia, 

após a devida certificação, ensejará na extinção do feito sem resolução 

do mérito na forma do art. 485, §1.º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40606 Nr: 2781-57.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geralda de Souza Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para dar prosseguimento ao feito, informando o endereço 

atualizado do executado, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40867 Nr: 3485-70.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miltom Ivo Carneval

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para dar prosseguimento ao feito, informando o endereço 

atualizado do executado, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40880 Nr: 3013-69.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Dias 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:

 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 

exequente para dar prosseguimento ao feito, informando o endereço 

atualizado do executado, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40947 Nr: 3311-61.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romulo Cesar Miranda Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

exequente para dar prosseguimento ao feito, informando o endereço 

atualizado do executado, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40951 Nr: 2858-66.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eldorado Const. Obras Terraplan LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para dar prosseguimento ao feito, informando o endereço 

atualizado do executado, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40982 Nr: 3478-78.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Jacira Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para dar prosseguimento ao feito, informando o endereço 

atualizado do executado, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41187 Nr: 2508-78.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amelia Alfredina Ticianel Paccola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para dar prosseguimento ao feito, informando o endereço 

atualizado do executado, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41235 Nr: 2720-02.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denilse A.Pouso G.Vilas Boas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para dar prosseguimento ao feito, informando o endereço 

atualizado do executado, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42670 Nr: 288-73.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Silva Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

de Planalto da Serra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juan Daniel Peron - 

OAB:7635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA VILLELA NANÔ 

ROCHA - OAB:MT 16297-O

 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 petição de fl. 156.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70202 Nr: 473-09.2015.811.0024

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucilei Pinheiro Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wirys Ataídes da Silva, Wiran Ataides da Silva, 

Novanher Pedro Alexandre Bertolin, Marta Trentini Bertolin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCEBIADES JOSE BONFIM - 

OAB:3210, Leandro De Souza Bonfim - OAB:19.247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jucélia Basílio da Silva - 

OAB:22184/GO, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B, Vanderlei 

Giacomelli Junior - OAB:117983/SP

 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 15 

(quinze) dias, devendo emembar a exordial no sentido de proceder do 

complemento/recolhimento do valor das custas processuais com base no 

valor retificado da causa neste ato, sob pena de indeferimento da inicial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72599 Nr: 1342-69.2015.811.0024

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Bosco de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

DOS SANTOS - OAB:26992/A, Luiz Henrique Vieira

LUIZ HENRIQUE VIEIRA

HENRIQUE VIEIRA - OAB:26.417A

 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 

acerca do laudo pericial juntado à fl. Retro, para que, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestem quanto ao seu teor e apresentem suas 

razões finais escritas, oportunidade em que o assistente técnico de cada 

uma das partes poderá apresentar seu respectivo parecer (art. 477, §1º, 

CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79578 Nr: 1000-24.2016.811.0024

 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 Ancelma de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - 

OAB:MT 9813-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 intimar a parte 

autora para manifestação, no prazo legal, diante da informação do médico 

perito, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105362 Nr: 2042-40.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Carvalho Feitosa - 

OAB:10236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

acerca da data da perícia médica, redesignada para o dia 28/02/2020, às 

10:20 horas, nas dependências do Fórum local, devendo a parte trazer 

relatório médio atual referente a patologia incapacitante.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000989-07.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA RAMALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA RITA MENDONCA ALMEIDA DE CERQUEIRA OAB - GO35865 

(ADVOGADO(A))

FÁTIMA SUELY RAMALHO DOS SANTOS CORBELINO OAB - 

MT0005037A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIVA ANTONIA DE OLIVEIRA LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEORGIA DIAS CAMPOS OAB - RJ225277 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, promove-se 

o IMPULSIONAMENTO dos autos para INTIMAÇÃO da Parte Autora para 
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informar que conforme disposto na Instrução Normativa SCA 02/2011, 4ª 

Versão, o Pedido de Restituição de Custas Judiciais e Taxa Judiciária deve 

ser realizado diretamente mediante a Central de Administração do Foro da 

Comarca em que tramitam os autos, observando-se os requisitos 

dispostos naquela IN. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 7 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://pje.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: 1001111-20.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO OAB - MT0003981A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VELIZY AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, promove-se 

o IMPULSIONAMENTO dos autos para INTIMAÇÃO da PARTE AUTORA 

para manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça ID 26224171. 

CHAPADA DOS GUIMARÃES, 7 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://pje.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: 1002077-46.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PHILIPPE VAN DER EECKEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA KARLA FREGATI RUSTICI OAB - MT26260/O (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE SOUZA CARMONA OAB - MT3863-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA THEOPHILO CARMONA KINCHESKI OAB - MT7615-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TYRSO MEIRELES NETO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTIO PROCESSO n. 1002077-46.2019.8.11.0024 Valor da 

causa: R$ 68.700,00 ESPÉCIE: [Acessão]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 

(7) POLO ATIVO: Nome: PHILIPPE VAN DER EECKEN Endereço: RUA 

SANTO ANTONIO, S/N, FLORADA DA SERRA, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 POLO PASSIVO: Nome: TYRSO 

MEIRELES NETO Endereço: RUA VISCONDE DE NACAR, 1441, AGENCIA 

CENTRAL DO BANCO CENTRAL, CENTRO, CURITIBA - PR - CEP: 

80410-201 Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, considerando o teor 

do AR ID 27948076, promove-se o IMPULSIONAMENTO dos autos para 

INTIMAÇÃO da Parte Autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste-se nos autos. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 7 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37633 Nr: 17-98.2011.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosângela Paula da Silva

 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:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias manifestar quanto aos valores depositados nos 

autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 65640 Nr: 1476-33.2014.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Domingos do Nascimento, Edvirgem Santana 

do Nascimento, Isael Domingos do Nascimento, Iracema Linda do 

Nascimento, Iraci Linda da Silva Nascimento, Maurílio Santana do 

Nascimento, Dercinho Domingos do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSE 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A

 DESPACHO

1 – INTIME-SE a parte autora, mediante remessa em carga dos autos à 

DPE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca da certidão de 

fl. 165.

2 – Após, venham os autos CONCLUSOS.

3 – CUMPRA-SE.

Chapada dos Guimarães/MT, 05 de fevereiro de 2020.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 97372 Nr: 4604-56.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanessa de Oliveira Novais - 

OAB:6801

 SENTENÇA

Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c 

guarda, regularização de visitas e alimentos ajuizada por EMELINE 

LONDERO, em desfavor de WAGNER FERREIRA DE VASCONCELOS, cujo 

acordo parcial de guarda e visitação foi homologado pelo juízo à ref. 65.

As partes, em nova audiência junto ao CEJUSC entabularam acordo 

especificamente em relação aos alimentos. O MP, à ref. 86, apresentou 

parecer favorável ao acordo celebrado.

1 – Portanto, HOMOLOGA-SE para que surtam os efeitos legais, o novo 

acordo celebrado entre as partes quanto aos alimentos (ref. 82).

2 – Oportunamente, INTIME-SE o advogado dativo nomeado por este juízo 

para representar os interesses da parte autora nos autos, nos termos da 

decisão de ref. 76, requerendo o que entender de direito no prazo de 15 

(quinze) dias.

3 – CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo acima mencionado e, em seguida, 

retorno o processo CONCLUSO.

4 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 97223 Nr: 4551-75.2017.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubson Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inominados, Ronei de Alvarenga, Cleitiane Lima 

da Silva, Dionisete de Alvarenga, Anastácia Alvarenga, Pedro Cortes de 

Alvarenga, Herculano Batista Leite, Maria de Fatima Braga, Adão Alves do 

Nascimento, Herculano de Tal, Edilson de Tal, Pedro Carlos de Alvarenga, 

Claudio Pereira do Nascimento, Cesarina Dias Lessa Santos, Laura de 

Alvarenga, Natalina Dias Lessa, João do Rosario Santos, Ailton Rodriguês 

dos Santos, Leidiane Nunes Gonçalves, Luis Dias, Edilene Dias, Aparecida 

Viana de Souza, Jéssica da Guia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:19484/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – De início, CERTIFIQUE-SE a sorte do agravo de instrumento interposto 

pela parte requerida.

2 – No mais, diante da contestação e documentos apresentados pelos 

requeridos (ref. 97), INTIME-SE a parte autora para, querendo, apresentar 

réplica no prazo de 15 dias, devendo indicar, na ocasião, as provas que 

ainda pretende produzir, especificando, de forma fundamentada, a sua 

pertinência para o deslinde do feito.

3 – Em seguida, CONCLUSOS para decisão.

4 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 14707 Nr: 1090-18.2005.811.0024

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Neves da Silva, Alcebíades José Bonfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itamar Biancardi Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcebíades José Bonfim - 

OAB:3.210-MT, Leandro De Souza Bonfim - OAB:19.247, LEANDRO 

DE SOUZA BONFIM - OAB:19247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO1 – DEFERE o pedido do exequente de fl. 330 a fim de promover 

o bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACENJUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.2 – Sem prejuízo da diligência 

descrita no item 1, em nome do princípio da celeridade e da economia 

processual, o Juízo ainda DETERMINA sejam realizadas buscas de bens 

junto ao sistema INFOJUD...3 – Caso não exitosa a tentativa de constrição 

do item 2, DEFERE-SE a busca de veículos registrados em nome do 

executado por meio do sistema RENAJUD, em consonância com o 

Provimento n. 002/2010/CGJ. Havendo localização, PROCEDA-SE a 

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.4 – Em caso de 

manifestação da parte exequente, com fundamento no art. 517, §1º c/c 

528 e 911, Parágrafo Único, todos do CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da 

decisão inicial de pagamento para que a parte exequente, por sua conta 

(§1º do artigo 517 do CPC), promova o protesto judicial atinente ao débito 

no montante descriminado.5 – Na hipótese de haver requerimento da parte 

interessada, DEFERE-SE ainda o SERASAJUD Havendo requerimento da 

parte interessada, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de 

eventuais bens localizados pela parte exequente ou indicados pela parte 

executada.7– Havendo constrição patrimonial nas diligências promovidas, 

INTIME-SE o executado por meio de seu advogado ou de maneira pessoal 

para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do CPC). 8 – 

Cumpridas todas 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 14707 Nr: 1090-18.2005.811.0024

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Neves da Silva, Alcebíades José Bonfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itamar Biancardi Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcebíades José Bonfim - 

OAB:3.210-MT, Leandro De Souza Bonfim - OAB:19.247, LEANDRO 

DE SOUZA BONFIM - OAB:19247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO1 – Compulsando os autos, nota-se que a última decisão que 

determinou o bloqueio de valores data de 22 de novembro de 2012 (fl. 

305), portanto, transcorridos 07 (sete) anos.Nesse cenário, justifica-se o 

deferimento de nova tentativa de penhora on-line nas contas do 

executado.Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de 

Processo Civil, este Juízo DEFERE o pedido do exequente de fl. 330 a fim 

de promover o bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, 

utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o valor da execução, 

devendo os autos permanecer em Gabinete até que seja processada a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central, a 

teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.2 – Sem 

prejuízo da diligência descrita no item 1, em nome do princípio da 

celeridade e da economia processual, o Juízo ainda DETERMINA sejam 

realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD visando obter 

informações sobre a existência de bens de propriedade da parte 

executada.Com a juntada das informações fiscais submetidas a sigilo 

constitucional, este Juízo DETERMINA que o processo passe a tramitar em 

segredo de justiça, promovendo-se as anotações necessárias, com as 

restrições legais de acesso ao feito.3 – Caso não exitosa a tentativa de 

constrição do item 2, DEFERE-SE a busca de veículos registrados em 

nome do executado por meio do sistema RENAJUD, em consonância com o 

Provimento n. 002/2010/CGJ. Havendo localização, PROCEDA-SE a 

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.4 – Em caso de 

manifestação da parte exequente, com fundamento no art. 517, §1º c/c 

528 e 911, Parágrafo Único, todos do CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da 

decisão inicial de pagamento para que a parte exequente, por sua conta 

(§1º do artigo 517 do CPC), promova o protesto judicial atinente ao débito 

no montante descriminado.5 – Na hipótese de haver requerimento da parte 

interessada, DEFERE-SE (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 17986 Nr: 683-41.2007.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Reginaldo Roldão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSE 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Rutkoski - 

OAB:146.114/SP

 SENTENÇA

Trata-se de ação de execução por título extrajudicial na qual, realizados 

alguns atos processuais, a parte exequente pugnou pela extinção do feito, 

diante da satisfação do débito executado (fl. 402).

Vieram os autos conclusos.

Fundamenta-se e decide-se.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, como 

informado pela própria parte exequente (fl. 402), JULGA-SE EXTINTA a 

presente execução, com fulcro no artigo 924, II, do CPC/2015.

CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 

10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado da causa, na forma do 

art. 85, § 2º, do CPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, após, ARQUIVEM-SE 

com as baixas de estilo.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Chapada dos Guimarães/MT, 06 de fevereiro de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 20880 Nr: 1506-78.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Fábio Mieli Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laranjal Agropastoril Ltda - Nome Fantasia 

Fazenda Laranjal, Ademar Wurzius

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504, Zaid Arbid - OAB:1822-A

 DECISÃO

1 – DEFERE-SE a realização de buscas de bens junto ao sistema INFOJUD 

visando obter informações sobre a existência de bens de propriedade da 

parte executada.

Com a juntada das informações fiscais submetidas a sigilo constitucional, 

este Juízo DETERMINA que o processo passe a tramitar em segredo de 

justiça, promovendo-se as anotações necessárias, com as restrições 

legais de acesso ao feito.

2 – Sem prejuízo da diligência descrita no item 1, DEFERE-SE ainda o 

pedido de inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, com fulcro no artigo 782, 

§3º do CPC.

Após, INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

3 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 4 – CUMPRA-SE.

Chapada dos Guimarães/MT, 05 de fevereiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 21406 Nr: 2030-75.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO1 – INDEFERE-SE o pedido formulado pela parte exequente, 

porquanto não houve demonstração da existência de indícios de que 

haveria numerário disponível em conta bancária da parte devedora, que 

justificassem outras diligências no sistema BACENJUD.2 – Sem prejuízo da 

diligência descrita no item 1, em nome do princípio da celeridade e da 

economia processual, o Juízo ainda DETERMINA sejam realizadas buscas 

de bens junto ao sistema INFOJUD visando obter informações sobre a 

existência de bens de propriedade da parte executada.Com a juntada das 

informações fiscais submetidas a sigilo constitucional, este Juízo 

DETERMINA que o processo passe a tramitar em segredo de justiça, 

promovendo-se as anotações necessárias, com as restrições legais de 

acesso ao feito.3 – Caso não exitosa a tentativa de constrição do item 2, 

DEFERE-SE a busca de veículos registrados em nome do executado por 

meio do sistema RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 

002/2010/CGJ. Havendo localização, PROCEDA-SE a 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.4 – Em caso de manifestação da parte 

exequente, com fundamento no art. 517, §1º c/c 528 e 911CPC, 

EXPEÇA-SE certidão do teor da decisão inicial de pagamento para que a 

parte exequente, por sua conta (§1º do artigo 517 do CPC), promova o 

protesto judicial atinente ao débito no montante descriminado.5 – Na 

hipótese de haver requerimento da parte interessada, DEFERE-SE ainda o 

pedido de SERASAJUD.6 – Havendo requerimento da parte interessada, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de eventuais bens 

localizados pela parte exequente ou indicados pela parte executada, 

advertindo-se que todas as buscas de bens a serem efetuadas pelo Juízo 

estão sendo deferidas nesta decisão, sendo que todas as demais são a 

cargo do credor.7 – Havendo constrição patrimonial nas diligências 

promovidas, INTIME-SE o executado por meio de seu advogado ou de 

maneira pessoal para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 33243 Nr: 2426-18.2009.811.0024

 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: Carolina Blaszkowska Kirchesch, Marcos José 

Kirchesch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Tostes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CREA MARCIA FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:19291/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELSEN EUSTAQUIO DA 

SILVA - OAB:MT 9813-B

 DESPACHO

1 – Compulsando os autos, verifica-se que houve equívoco na decisão de 

fl. 480, vez que, NÃO se trata de ação de cumprimento de sentença 

contra a fazenda pública.

 Diante disso, este juízo CHAMA O FEITO À ORDEM a fim de REVOGAR a 

decisão acostada à fl. 480.

2 – No mais, visando dar continuidade ao feito, PROCEDA-SE à retificação 

dos autos e do Sistema de Informações Processuais – Apolo, fazendo 

constar como Cumprimento de Sentença, tendo como parte exequente 

KELSEN EUSTÁQUIO DA SILVA e como parte executada CAROLINA 

BLASZKOWSKA KIRCHESCH e MARCOS JOSÉ KIRCHESCH.

3 – Considerando a juntada do cálculo atualizado da dívida, INTIME-SE a 

parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a 

integralidade da dívida em execução, sob pena de acréscimo de multa de 

10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios no importe de 

10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput e §1º, do CPC.

4 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, INTIME-SE a 

parte exequente para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, pugnando 

o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

5 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores porventura depositados em favor da parte 

credora.

6 – CONSIGNEM-SE no ato de intimação da parte devedora que, 

transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

7 – Com ou sem requerimentos formulados, CERTIFIQUE-SE nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

8 – CUMPRA-SE.

Chapada dos Guimarães/MT, 06 de fevereiro de 2020.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 36803 Nr: 2111-53.2010.811.0024
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 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eriana Sonia de Miranda, Mosar Fratari Tavares

 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:

 SENTENÇA

Trata-se de execução de título judicial ajuizada por ERIANA SONIA DE 

MIRANDA e MOSAR FRATARI TAVERES em desfavor de INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ambos devidamente qualificados 

nos autos em epígrafe.

Entre um ato e outro, fora informado o pagamento da quantia executada 

por meio de precatório/RPV (fls. 262/263), sendo que a parte exequente 

pugnou pelo levantamento da quantia (fls. 268/269).

Pois bem.

Verifica-se, pois, que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em vista o 

pagamento da obrigação exequenda.

Forte nestas razões acima, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

esteio nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, considerando a procuração outorgada à fl. 13, 

com poderes específicos para receber, EXPEÇA-SE alvará para 

levantamento da quantia constante do documento de fls. 262/263 em nome 

da parte exequente, observando-se a conta bancária indicada à fls. 

268/269.

INTIME-SE a parte autora pessoalmente dando-lhe ciência acerca do 

levantamento de valores.

Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

Chapada dos Guimarães/MT, 04 de fevereiro de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 38297 Nr: 729-88.2011.811.0024

 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: Cesarino Delfino César Filho, Tânia Elizabeth Dias Cesar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Vilela Fratari, Aldaci Aparecida da 

Silva Fratari ou Aldaci Aparecida França Barreto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesarino Delfino Cesar Filho - 

OAB:4290, Julian Davis de Santa Rosa - OAB:6998

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SILVA QUEIROZ - 

OAB:21165/O, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 Posto isso, INDEFERE-SE o pedido de suspensão da demanda.2 – DA 

PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDOO demandado João 

Batista Vilela Fratari aduz que os autores buscam a proteção na área de 

25,2.212 ha, contudo, os requeridos estariam na posse de apenas 7,3.899 

ha, de modo que não poderia ser reconhecido o pedido dos 

autores.Afirma, ainda, que, os autores não delimitaram a área e o objeto 

da demanda, razão pela qual a petição inicial não preencheria os 

requisitos legais.No ponto, volvendo os olhos à inicial, verifica-se que é 

possível extrair do seu conteúdo a prete....SE a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, depositar os honorários, salvo se deles 

discordar.5 – Em seguida, INTIME-SE o perito nomeado para informar a 

data em que iniciará a realização dos trabalhos periciais. 6 – INTIMEM-SE 

as partes acerca do local e da data assinalada para realização da perícia, 

conforme exigência do art. 474 do Código de Processo Civil, devendo o 

laudo pericial ser apresentado nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, 

devendo o Sr. Perito ser cientificado deste prazo (art. 465 do CPC).As 

partes poderão arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar 

assistentes e formular quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

prevê o art. 465, §1º, incisos I, II e III do CPC.7 – As partes poderão 

manifestar sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, neste mesmo 

prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme disposição do art. 

477, §1º, do Código de Processo Civil. 8 – Por fim, a necessidade de prova 

testemunhal será apreciada após o deslinde da prova pericial já 

determinada.9 – Cumpridas as diligências acima, remetam-se os autos 

CONCLUSOS para demais deliberações.10 – INTIMEM-SE. 

CUMPRAM-SE.Chapada dos Guimarães/MT, 05 de fevereiro de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 38835 Nr: 1301-44.2011.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gláucia Larroyed Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Chapada dos Guimarães/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sara de Lourdes Soares 

Orione e Borges - OAB:4807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 DESPACHO

1 – Em atenção à certidão de fl. 170, onde atesta que a presente demanda 

trata-se de ação de cumprimento de sentença proposta contra Fazenda 

Pública, nota-se que houve equívoco na decisão acostada à fl. 169.

Diante disso, este juízo CHAMA O FEITO À ORDEM a fim de REVOGAR a 

decisão de fl. 169.

2 – No mais, visando dar continuidade ao feito, INTIME-SE a Fazenda 

Pública devedora na pessoa de seu representante judicial, mediante 

remessa dos autos em carga, para, no prazo de 30 (trinta) dias, e nos 

próprios autos, impugnar a execução de sentença, ex vi do artigo 535 do 

CPC.

3 – Transcorrido o prazo acima sem requerimentos ou havendo 

concordância expressa do executado, certifique-se e EXPEÇA-SE 

precatório ou RPV, observando-se as formalidades legais.

4 – Apresentada impugnação pela ré, INTIME-SE a parte credora para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste, caso queira, a respeito da defesa 

oposta pela parte executada.

 5 – Em seguida, façam-se os autos CONCLUSOS para deliberações.

6 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Chapada dos Guimarães/MT, 06 de fevereiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39310 Nr: 1811-57.2011.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amarto Custodio da Silva, Francelino Gomes da Silva 

Filho, Paula Custódia da Silva, Eva Gomes da Silva, Benedita Miguelina 

Gomes da Silva, Durvalina de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SILVA QUEIROZ - 

OAB:21165/O, MOSAR FRATARI TAVARES - OAB:3239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias manifestar quanto aos valores depositados nos 

autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 41584 Nr: 80-89.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aluisio Pereira de Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Chapada dos Guimarães/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Odorico Dorilêo Rosa 

Júnior - OAB:13822/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 DESPACHO

1 – Em atenção à certidão de fl. 115, onde atesta que a presente demanda 

trata-se de ação de cumprimento de sentença proposta contra Fazenda 

Pública, nota-se que houve equívoco na decisão acostada à fl. 113.

Diante disso, este juízo CHAMA O FEITO À ORDEM a fim de REVOGAR a 

decisão de fl. 113.

2 – No mais, visando dar continuidade ao feito, INTIME-SE a Fazenda 
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Pública devedora na pessoa de seu representante judicial, mediante 

remessa dos autos em carga, para, no prazo de 30 (trinta) dias, e nos 

próprios autos, impugnar a execução de sentença, ex vi do artigo 535 do 

CPC.

3 – Transcorrido o prazo acima sem requerimentos ou havendo 

concordância expressa do executado, certifique-se e EXPEÇA-SE 

precatório ou RPV, observando-se as formalidades legais.

4 – Apresentada impugnação pela ré, INTIME-SE a parte credora para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste, caso queira, a respeito da defesa 

oposta pela parte executada.

 5 – Em seguida, façam-se os autos CONCLUSOS para deliberações.

6 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Chapada dos Guimarães/MT, 06 de fevereiro de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 42344 Nr: 253-16.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julian Davis de Santa Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Vilela Fratari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julian Davis de Santa Rosa - 

OAB:6998

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SILVA QUEIROZ - 

OAB:21165/O, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 DESPACHO

1 – Compulsando os autos, verifica-se que, à fl. 234, fora deferida a 

busca de bens da parte executada pelo sistema INFOJUD, contudo, não foi 

acostado aos autos comprovação da pesquisa, o que será realizado 

nesta ocasião.

2 – No mais, CUMPRA-SE a decisão de fl. 234.

Chapada dos Guimarães/MT, 05 de fevereiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50916 Nr: 2137-80.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Lula Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias manifestar quanto aos valores depositados nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61965 Nr: 1767-67.2013.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeronimo Ferreira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Bianchi - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias manifestar quanto aos valores depositados nos 

autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 63298 Nr: 3136-96.2013.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eziel João Vitório Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - 

OAB:MT 9813-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

TEIXEIRA - OAB:SP237026, RODRIGO SCOPEL - OAB:40004/RS

 DESPACHO

 1 – Compulsando os autos, verifica-se que a decisão de fl. 158 

determinou fossem os autos encaminhados ao Contador Judicial para 

apurar o valor da dívida, nos termos da sentença de fls. 67/73, 

decotando-se o valor pago pela parte ré às fls. 87/91, indicando a 

existência de eventual saldo remanescente, contudo, em análise a 

certidão da contadoria e resumo dos cálculos (fls. 161/162) nota-se que 

não fora abatido dos cálculos o valor pago pela ré.

Desse modo, na forma do artigo 524, § 2º, do CPC, ENCAMINHEM-SE os 

autos ao Contador Judicial para apurar o valor da dívida, seguindo as 

determinações exaradas na decisão de fl. 158.

 2 – Em seguida, INTIMEM-SE as partes para manifestação no prazo 

comum de 10 (dez) dias, pugnando o que entender de direito para o 

prosseguimento da execução.

3 – CUMPRA-SE.

 Chapada dos Guimarães/MT, 05 de fevereiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 74158 Nr: 1995-71.2015.811.0024

 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: SAdS, JAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do 

Estado-Nucleo de Chapada dos Guimarães/MT - OAB:, FABIANA 

NASCIMENTO DE SOUZA - OAB:17829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial para o fim de DECRETAR a interdição de Jocinei Antonio da Silva, 

devidamente qualificado na inicial, declarando-o relativamente incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, nos termos do art. 1.767, I do 

Código Civil.NOMEIA-SE como curador seu tio SEBASTIÃO ANTONIO DE 

SOUZA, devidamente qualificado na inicial, com fundamento no art. 755, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Em obediência ao disposto no art. 

755, §3º do CPC, após o trânsito em julgado, INSCREVA-SE a presente 

interdição junto ao Registro Civil do interditado e PUBLIQUE-SE pela 

imprensa oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 

constando do edital os nomes do interditado e do curador, a causa da 

interdição e os limites da curatela. No mais, este Juízo EXTINGUE o 

processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. 

Sem custas e despesas processuais por ser a parte autora beneficiária 

da justiça gratuita.Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo.Sem incidência de honorários 

advocatícios.Ciência ao Ministério Público.Oportunamente, nota-se que a 

perícia foi requerida pelo autor, o qual é beneficiário da justiça gratuita. 

Assim, tendo em vista que os benefícios da assistência judiciária 

compreendem todos os atos do processo, do início ao final, em todas as 

instâncias, inclusive os honorários do perito nos moldes do art. 3º, V, da 

Lei nº 1.060/50 e art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, tem-se que 

os honorários devem ser arcados pelo Estado.Aliado a tal fato, este juízo 

não vislumbra alta complexidade nos termos da Resolução n. 232 do CNJ 

na perícia determinada.Diante disso, nos termos do art. 465, § 3°, do CPC, 

este Juízo DECIDE arbitrar os honorários periciais em R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais).Outrossim, considerando a nomeação realizada à ref. 92 

e sua atuação à ref. 102, este juízo ARBITRA honorários no importe de 02 

URHs, conforme tabela constante da Resolução-OAB/MT 96/2007. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 76481 Nr: 3055-79.2015.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Maria Gomes da Silva, Andréa Cristina de Melo 

Barbosa Campos
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA CAMPOS - OAB:11788

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Paulino Calumbi do 

Nascimento - OAB:0

 DECISÃO

1 – Considerando que, mesmo intimada (Ref. 43), a autarquia ré deixou de 

manifestar nos autos, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, observando-se as 

formalidades legais e encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal.

2 – Em seguida, façam-se os autos CONCLUSOS para deliberações.

3 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 77372 Nr: 65-81.2016.811.0024

 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: Edimar Rodrigues da Costa, Maria Aparecida da Silva 

Souza, Wellita Cristina de Souza, Onesio Moreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Brasilândia/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Simone Santos 

Rocha Faria - OAB:4.198 - MT

 DESPACHO

1 - Como requerido pela parte autora (ref. 53), OFICIE-SE à Secretaria 

Estadual de Saúde de Mato Grosso, instruindo a missiva com o documento 

de ref. 49, a fim de que o Estado esclareça nos autos acerca do órgão 

responsável pela elaboração do processo seletivo de contratação dos 

autores, com a juntada dos documentos pertinentes no prazo de 15 dias.

2 - Após, INTIMEM-SE as partes para manifestarem no prazo de 15 dias, 

pugnando o que entender de direito.

3 - Por fim, CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 93743 Nr: 2768-48.2017.811.0024

 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: Jeremias Alves da Silva, Vandilene Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Furnas Centrais Elétricas S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Orlando Muraro Silva - 

OAB:12130-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – Compulsando os autos, verifica-se que, embora apresentado o 

endereço da empresa ré na petição de ref. 08, o AR de citação juntado na 

ref. 26 não traz qualquer informação acerca da entrega do documento à 

requerida Furnas Centrais Elétricas S/A. Dessa feita, REITERE-SE o ato de 

citação, observando-se o endereço apresentado na petição de ref. 08.

2 – No mais, uma vez que o AR de citação do confinante retornou com a 

informação de “Desconhecido” (ref. 42), CITE-SE o confiante José Nóia, 

por oficial de justiça, no endereço indicado na petição de ref. 38, como 

autoriza o art. 249 do CPC.

3 – No mais, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

apresentar os documentos requeridos pela Fazenda Pública Federal e 

Estadual, sob pena de extinção do feito.

Vale ressaltar que a apresentação de documentos relativos à área objeto 

da usucapião é de incumbência da parte autora, na forma do art. 353, 

inciso I, do CPC, não havendo que se falar em expedição de ofícios pelo 

Juízo a entes públicos, notadamente porque não se depara com qualquer 

impedimento para que a própria parte diligencie na sua busca.

4 – Apresentados os documentos requeridos, DÊ-SE nova vista dos autos 

à Fazenda Pública Federal e Estadual.

5 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 101242 Nr: 131-90.2018.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDES DE ALMEIDA JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Carvalho Feitosa - 

OAB:10236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Considerando que, mesmo intimada (ref. 66), a autarquia ré deixou de 

manifestar nos autos, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, observando-se as 

formalidades legais e encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal.

2 – Em seguida, façam-se os autos CONCLUSOS para deliberações.

3 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 120674 Nr: 3060-62.2019.811.0024

 AÇÃO: Ação Anulatória de Cláusulas Convencionais->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Vilela Fratari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesarino Delfino César Filho, Tânia Elizabeth 

Dias Cesar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO1 – Diante da emenda à inicial apresentada, este Juízo RECEBE a 

petição inicial, devendo ser promovidas as alterações na autuação e 

distribuição quanto ao valor da causa.2 – PROMOVA-SE o apensamento 

da vertente demanda aos Autos n. 729-88.2011.811.0024 (Código: 

38297).3 – No mais, estando preenchidos os requisitos da petição inicial 

estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese 

de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do 

Código de Processo Civil 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 comparecer 

acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela Defensoria 

Pública, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo diploma 

processual. 4 – EXPEÇA-SE carta de citação e intimação dos réus, 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 – INTIME-SE o 

advogado do autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de 

conciliação designada (art. 334, §3º, do CPC).8 – CONSIGNE-SE no 

expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência 

delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá (...). Chapada dos 

Guimarães/MT, 04 de fevereiro de 2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 68755 Nr: 3699-56.2014.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmem Creuza dos Santos, Noemia Francisca 

dos Santos, Elizabete Francisca dos Santos Eickoff, Luciane dos Santos, 

Levi dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075

 . 1 – Forte em tais razões, este Juízo DÁ PROVIMENTO aos embargos de 

declaração opostos pela parte embargante para o fim de sanar a omissão 

apontada, com supedâneo no art. 1.022 do Código de Processo 
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Civil.Acerca do crédito devido aos herdeiros do exequente, passa a 

sentença a conter o seguinte conteúdo: No que concerne aos créditos 

devidos ao exequente, verifica-se que o óbito do exequente é anterior à 

data do reconhecimento de seu direito. Como na data do óbito, o 

exequente já preenchia os requisitos para a percepção da aposentadoria 

por idade, os herdeiros possuem direito às parcelas pretéritas.O 

ajuizamento da ação de conhecimento se deu em 06.05.2004, o acórdão 

que reconheceu o direito do exequente é datado de 30.10.2013 (fl. 188 

dos Autos de Código 10933) e o óbito do exequente se deu em 

04.10.2009.Assim, os herdeiros fazem jus às parcelas do benefício devido 

desde a data do ajuizamento da ação: 06.05.2004 até 04.10.2009.No mais, 

permanece a sentença tal como lançada.2 – TRANSLADE-SE cópia da 

presente sentença aos autos em apenso (Código 10933).3 – Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações necessárias 

mediante as cautelas de estilo.4 -

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19815 Nr: 459-69.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genesio Paulino Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias manifestar nos autos requerendo o que for de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10933 Nr: 1555-61.2004.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmem Creuza dos Santos, Noemia Francisca dos 

Santos, Elizabete Francisca dos Santos Eickoff, Luciane dos Santos, Levi 

dos Santos, Izaura Francisca dos Santos, Adriana Francisca dos Santos, 

Elias dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 > Certifico que, procedi a alteração do polo ativo dos autos, incluindo os 

herdeiros da parte requerente, em cumprimento a sentença, proferida nos 

autos de código: 68755.

> Assim, impulsiono o presente feito em cumprimento as determinações 

legais, intimando o advogados dos exequentes, pela imprensa para no 

prazo de 15 dias, apresentar nos autos os cálculos individualizados, dos 

valores devido a cada um dos exequentes, para posteriormente expedir 

as requisições de pagamento (RPV).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000654-51.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZABETE DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte requerente para, no prazo de 05 dias, 

manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça ID 24893497, 

requerendo o que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 7 de fevereiro 

de 2020. Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001047-73.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR BERZUINO JUNIOR (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte requerente para, no prazo de 05 dias, 

manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça ID 24894731, 

requerendo o que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 7 de fevereiro 

de 2020. Edgar José de Oliveira -Auxilar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002590-14.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO DE LIMA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE CARNEIRO XAVIER OAB - MT7956-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))

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 23/01/2020 Hora: 14:15 , na sala de audiências deste 

Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 2 de dezembro de 2019. 

Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002590-14.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO DE LIMA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE CARNEIRO XAVIER OAB - MT7956-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))

 

Intimação da parte promovente para, no prazo de 05 dias, manifestar 

acerca da petição ID 28965703 informando o pagamento da condenação, 

requerendo o que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 7 de fevereiro 

de 2020. Edgar José de Oliveira - Auxiliar judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001216-60.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOARINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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, 7 de fevereiro de 2020. Edgar José de 

Oliveira - Auxiliar judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001210-53.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERNANDES VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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 
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autos. Chapada dos Guimarães-MT, 7 de fevereiro de 2020. Edgar José de 

Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001214-90.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DEOCRECI DE SANTANA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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, 7 de fevereiro de 2020. Edgar José de 

Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001202-76.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROMILDO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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, 7 de fevereiro de 2020. Edgar José de 

Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001203-61.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ONILDES VIEIRA DO BOM DESPACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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, 7 de fevereiro de 2020. Edgar José de 

Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002232-49.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RAUDINEI BENEDITO BARBOSA (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, 7 de fevereiro de 2020. Edgar José de 

Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002234-19.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY SOUZA DOMINGOS PACHECO (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, 7 de fevereiro de 2020. Edgar José de 

Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002231-64.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NEZITA DA COSTA MONTEIRO (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, 7 de fevereiro de 2020. Edgar José de 

Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002226-42.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARLY FERREIRA (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, 7 de fevereiro de 2020. Edgar José de 

Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001354-27.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA APARECIDA LOPES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, 7 de fevereiro de 2020. Edgar José de 

Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002230-79.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDILCE SAMPAIO RODRIGUES (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, 7 de fevereiro de 2020. Edgar José de 

Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002240-26.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINA DA GLORIA DA SILVA OLIVEIRA (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 
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Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, 7 de fevereiro de 2020. Edgar José de 

Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-26.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON LAURENTINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA DE CASTRO BRANCO OAB - MT17146-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000149-26.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:ADMILSON 

LAURENTINO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARILZA DE 

CASTRO BRANCO 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: 24/03/2020 Hora: 13:30 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002055-85.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI FUHR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE POLYANA ROCHA OAB - MT24931/O (ADVOGADO(A))

JULIANA ARRUDA DA SILVA OAB - MT24916/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUDITE DOS SANTOS GUIMARAES (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para, no prazo de 05 dias, manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça ID 25708455, requerendo o que de 

direito, sob pena de arquivamento dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 

7 de fevereiro de 2020. Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001963-10.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR FERNANDES JORGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões 

aos Embargos de Declaração no prazo de 05 dias, nos termos do ato 

ordinatório dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 7 de fevereiro de 

2020. Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001290-62.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA MAURA FIRMINO OAB - MT25492/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. F. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001290-62.2019.8.11.0009. REQUERENTE: 

MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA REQUERIDO: DIONICLEIA MARTINS 

FREITAS Vistos. DEFIRO o benefício da justiça gratuita em favor da parte 

autora, que poderá ser revisto a qualquer tempo acaso se altere a 

situação econômica da parte ou acaso se verifique ser inverídica a 

alegada hipossuficiência econômica. Compulsando os autos, verifico que 

a parte autora menciona, em sua peça inicial, a existência de duas ações 

que, possivelmente, teriam por objeto a guarda da menor Michely Martins 

Teixeira, sendo as ações de nº. 4272-06.2018.811.0105 (código 92840) e 

1000297-19.2019.811.0009. Assim, ante a possibilidade de se constatar a 

possível ocorrência de litispendência no caso, INTIME-SE a parte autora 

para emendar a inicial, no prazo de quinze (15), trazendo aos autos o 

interior teor das ações acima mencionadas, sob pena de indeferimento da 

inicial. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000254-48.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAX MED & FUNERÁRIA COLÍDER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000254-48.2020.8.11.0009. REQUERENTE: 

ANGELA MARIA DOS SANTOS REQUERIDO: PAX MED & FUNERÁRIA 

COLÍDER Vistos. Cuida-se de ação intitulada “tutela de evidência ou 

medida cautelar inominada satisfativa” ajuizado por ANGELA MARIA DOS 

SANTOS em face de PAX MED & FUNERÁRIA COLÍDER. Alega a autora, 

em síntese, que a requerida reteve os documentos do seu ex-marido 

Sidney Aparecido Guido Pereira, morto no dia 01/02/2020, vítima de 

assassinato. Disse que não tinha dinheiro para pagar o velório, pelo que 

foi orientada a procurar a requerida, que possuía convênio com a 

Prefeitura de Colíder. Conta que seus filhos acordaram com a requerida 

que pagariam apenas o traslado do corpo, que precisaria ser periciado, no 

valor ajustado de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Alega que foi buscar o 

corpo em Sinop e, quando retornou, a requerida cobrou o valor de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), alegando que não liberaria o corpo 

antes do pagamento. Conta a autora que conseguiu o restante do valor e 

pagou a requerida, sendo realizado o velório. Continuo a autora relatando 

que, posteriormente, foram buscar os documentos para confeccionar a 

certidão de óbito do de cujus, mas a requeria alegou a existência de outro 

débito no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e que só 

entregaria os documentos solicitados mediante o pagamento da dívida. Por 

estes fatos, pleiteia a autora seja determinado, em sede de “tutela de 

evidência ou cautelar inominada satisfativa”, seja a requerida compelida a 

entregar os documentos pessoais do falecido, assim como a declaração 

de óbito e sepultamento. É o que merece registro. DECIDO. Compulsando 

os autos, verifico ser imprescindível a intimação da parte autora para 

emendar a inicial, a fim de adequar a via por meio da qual pretende dar 

seguimento a sua pretensão. Explico. Não é possível reconhecer 

fungibilidade entre “tutela de evidência e cautelar inominada satisfativa”. 

Além do mais, nenhum dos dois institutos mencionados se adequam, a 

meu ver, à pretensão da autora. De proêmio, necessário esclarecer que a 

tutela da evidência não é um fim em si mesma. Embora tenha natureza 

satisfativa, não se vislumbra a possibilidade de requerê-la de maneira 

autônoma. Trata-se, efetivamente, de instituto acessório, que está atrelado 

a uma ação principal e visa afastar o perigo de inutilizar o direito em litígio 

ante a demora no processo. Destarte, via de regra, é o autor quem sofre 

com a demora no processo, pois é ele quem formula a pretensão, que 

permanece não atendida até o final. A tutela de evidência surge para 

inverter esse ônus, seja quando o réu age de forma abusiva ou com intuito 

protelatório, seja quando o direito cuja proteção o autor postula revista-se 

de evidência, o que ocorre nas hipóteses dos incisos II e IV do art. 311 do 

CPC, seja, ainda, quando se tratar de pedido reipersecutório fundado em 

prova documental adequada de contrato de depósito. Portanto, pela 

natureza do instituto, denota-se a necessidade de existir uma demanda 

principal, na qual a tutela de evidência é requerida para resguardar os 

direitos em litígio, o que não se vislumbra no caso presente, já que a tutela 

de evidência requerida importaria no total esvaziamento da ação proposta 

pela autora, transformando-a em um fim em si mesma, o que não se 
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admite. Incabível, ademais, a concessão de medida “cautelar inominada 

satisfativa”, porquanto não há como atribuir natureza satisfativa a uma 

medida cautelar. A satisfatividade do bem da vida perseguido é justamente 

o que difere a tutela antecipada da medida cautelar. As duas são 

provisórias e têm requisitos muito assemelhados, relacionados à urgência, 

mas somente a primeira tem natureza satisfativa, permitindo ao juiz que já 

defira os efeitos que, sem ela, só poderia conceder no final. Na cautelar, o 

juiz não defere os efeitos pedidos, mas apenas determina uma medida 

protetiva, que preserva o direito do autor, em risco pela demora no 

processo. Pelo que se infere da inicial, a autora não pretende uma medida 

meramente assecuratória; pretende, ao revés, a própria satisfação do 

pedido, o que não se admite por meio de medida cautelar. Desta feita, ante 

a inadequação da via eleita, o que dificulta o julgamento do mérito, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de quinze (15) dias, emendar a 

inicial, a fim de propor a ação pertinente em vista da pretensão almejada, 

sob pena de indeferimento da inicial. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. 

(assinada digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002347-86.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. D. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO(A))

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. F. M. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1002347-86.2017.8.11.0009. AUTOR(A): JOAO 

CARLOS DAL BEM REU: EULER MALLONE FERREIRA MAGALHAES Vistos 

etc. Trata-se de “ação de exoneração de alimentos c.c pedido de tutela 

provisória de urgência” proposta por João Carlos Dal Bem, em face de 

Euler Mallone Ferreira Magalhães Dal Bem, objetivando a exoneração da 

obrigação de alimentar, sob o fundamento de que não mais persiste a 

necessidade do requerido nos alimentos outrora fixados. A exordial fora 

recebida ao Id 11585727. Citado por hora certa (Id. 16598393 – Pág. 4), o 

requerido deixou decorrer o prazo sem que apresentasse contestação, 

conforme certidão de Id. 17723692. Ao Id. 17741092, foi nomeado curador 

especial ao requerido. A defesa foi apresentada ao Id. 18609382, na 

forma de contestação por negativa geral, pugnando pela improcedência 

dos pedidos. Ato contínuo, o requerente apresentou impugnação à 

contestação ao Id. 19029814. Vieram os autos conclusos. É o relatório do 

necessário. DECIDO. Sem delongas, a obrigação alimentar, ainda que 

estabelecida por sentença, nos termos do art. 1.699 do CC, pode ser, a 

depender da situação fática apresentada, majorada, reduzida ou 

exonerada. A manutenção dos alimentos após a maioridade somente é 

possível em caso de real necessidade do filho, tais como debilidades, 

incapacidade ou estudo. No entanto, cabe a este comprovar a 

imprescindibilidade dos alimentos, diante da presunção de 

desnecessidade gerada pela maioridade civil. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ENCARGO ALIMENTAR. FILHO 

MAIOR. ESCOLA PÚBLICA. CAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - O implemento da maioridade civil 

extingue o dever de sustento, contudo a pensão alimentícia poderá 

subsistir em razão da relação de parentesco. II - Incumbe ao alimentando a 

demonstração da necessidade dos alimentos, teor do art. 333, inciso II, do 

Código de Processo Civil, demonstrando sua incapacidade de prover o 

próprio sustento. III - Não se justifica a continuidade do pensionamento se 

o filho maior estuda em estabelecimento de ensino custeado pelo governo 

e é capaz de prover seu próprio sustento. Súmula: DERAM PROVIMENTO 

AO RECURSO. (1.0024.09.583467-7/001, rel. Des.(a) BITENCOURT 

MARCONDES, p. 08/06/2011 - www.tjmg.jus.br) Desse modo, 

comprovada a maioridade do alimentado e ausente a demonstração da 

necessidade dos alimentos, a procedência da presente ação, a fim de 

exonerar o autor de sua obrigação alimentar, se impõe. Ex positis, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação de exoneração de alimentos, proposta por 

João Carlos Dal Bem, em face de Euler Mallone Ferreira Magalhães Dal 

Bem, o que faço para exonerar o autor de sua obrigação alimentar, e 

JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. CONDENO a parte 

requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, sendo que 

estes últimos FIXO no patamar de 10% sobre o valor da causa. No mais, 

OFICIE-SE a Secretaria de Estado de Gestão do Governo do Estado de 

Mato Grosso para que cesse com respectivo desconto. CIÊNCIA ao MPE. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Colíder/MT, Data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000201-67.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ODILIA BREGALANTI DA SILVA (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)

 

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, do inteiro teor da 

decisão de id. 28661146 e da AUDIÊNCIA DESIGNADA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO PARA O DIA 04 DE JUNHO DE 2020, ÁS 13H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000096-90.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE APARECIDA DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINARA DOS SANTOS CHIOTTI OAB - MT26957/O (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, do inteiro teor da 

decisão de id. 28300369 e da AUDIÊNCIA DESIGNADA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO PARA O DIA 28 DE MAIO DE 2020, ÁS 16H10MIN.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000097-75.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADIVENTINA DE JESUS SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

TAINARA DOS SANTOS CHIOTTI OAB - MT26957/O (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, do inteiro teor da 

decisão de id. 28301722 e da AUDIÊNCIA DESIGNADA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO PARA O DIA 28 DE MAIO DE 2020, ÁS 16H50MIN.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000084-76.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCANJO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)
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FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, do inteiro teor da 

decisão de id. 28298711 e da AUDIÊNCIA DESIGNADA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO PARA O DIA 28 DE MAIO DE 2020, ÁS 14H10MIN.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000105-52.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELENE DE OLIVEIRA MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, do inteiro teor da 

decisão de id. 28298732 e da AUDIÊNCIA DESIGNADA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO PARA O DIA 28 DE MAIO DE 2020, ÁS 14H50MIN.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000082-09.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

TAINARA DOS SANTOS CHIOTTI OAB - MT26957/O (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, do inteiro teor da 

decisão de id. 28297735 e da AUDIÊNCIA DESIGNADA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO PARA O DIA 28 DE MAIO DE 2020, ÁS 13H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000081-24.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LANZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, do inteiro teor da 

decisão de id. 28304039 e da AUDIÊNCIA DESIGNADA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO PARA O DIA 07 DE MAIO DE 2020, ÁS 15H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000095-08.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GORETE DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, do inteiro teor da 

decisão de id. 28299396 e da AUDIÊNCIA DESIGNADA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO PARA O DIA 28 DE MAIO DE 2020, ÁS 15H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000300-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON MARQUES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAR o advogado da parte requerida, para que no prazo 

de 20 (vinte) dias, promova o recolhimento dos HONORÁRIOS PERICIAIS 

no valor de R$ 400,00( quatrocentos reais), através do recolhimento da 

guia a ser emit ida no seguinte endereço eletrônico : 

http:/ /s iscondj. t jmt. jus.br/siscondj-t jmt/guiaEmissaoPubl icaForm.do, 

devendo o comprovante do recolhimento ser juntado nos autos.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 119783 Nr: 2504-08.2019.811.0009

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA DINARTE 

SOARES - OAB: MT - 11.875

 “Vistos, etc. 1) DEFIRO o requerimento de juntada de substabelecimento 

apresentado nesta solenidade. 2) Permaneçam os autos conclusos para 

homologação da remissão. 3) Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97809 Nr: 673-27.2016.811.0009

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ATMB, JB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE OLIVEIRA SILVA NETO - 

OAB:18.491/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimação do(s) advogado(s) da parte autora do Despacho 

de Fls. 199: " Vistos, etc. Assiste razão ao Ministério Público, portanto, 

REDESIGNO a audiência outrora aprazada, para o dia 06 de abril de 2020, 

às 13h30min. Ciência ao MPE.

 Cumpra-se. Colíder-MT, 05 de fevereiro de 2020. Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira Andrade- Juíza de Direito", sendo que o conteúdo na integra 

também está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (WWW.TJMT.JUS.BR).

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 114093 Nr: 2947-90.2018.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY VENTURA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 2947-90.2018.811.0009 – Código nº. 114093

Despacho

Vistos, etc.

Diante da certidão de fl. 169, DETERMINO:

a) Em relação aos objetos de fl. 66, a sua vinculação à ação penal 

distribuída sob cód. 114717, vez que estes, pelo que consta no boletim de 

ocorrência de fls. 06/07 e declarações dos policiais militares de fls. 13/14, 

podem ter sido utilizados para a prática do crime de roubo objeto da 

referida ação penal.

b) Já em relação à arma de fogo que consta como apreendida à fl. 11 e 

considerando que não há nenhuma informação nos autos de que a arma 

apreendida fora encaminhada para este Juízo, seja oficiada à autoridade 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067410/2/2020 Página 326 de 703



policial para que tome as providências cabíveis para o encaminhamento da 

arma de fogo vinculada no boletim de ocorrência de fls. 29/30 ao Comando 

do Exército, nos termos do artigo 25, da Lei nº. 10.826/2003, Ofício nº. 

001/CMTJ/AMIO/2017 e disposições da CNGC/MT e Provimentos aplicáveis 

à espécie

 Cumpra-se.

Colíder/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 55164 Nr: 2602-08.2010.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR RODRIGUES DA CRUZ, VALDECI CRUZ 

RAMIRO - Espólio de

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT- 13171

 Autos nº. 2602-08.2010.811.0009 – Código nº. 55164

Despacho

Vistos, etc.

Ante o teor da certidão de fl. 846, REITERE-SE a intimação da defesa do 

acusado para apresentação das alegações finais, no prazo legal.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Colíder/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 97598 Nr: 533-90.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON PEÇANHA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 Autos nº. 533-90.2016.811.0009 – Código nº. 97598

Despacho

Vistos, etc.

Diante do pedido de fl. 103 e seguindo a marcha processual, ABRA-SE 

vista dos autos à defesa para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

quanto ao pugnado pelo Parquet.

 Cumpra-se.

Colíder/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 115337 Nr: 3665-87.2018.811.0009

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL ARAUJO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 3665-87.2018.811.0009 – Código nº. 115337

Despacho

Vistos, etc.

Diante do julgamento do Agravo em Execução interposto pelo Ministério 

Público, DETERMINO o traslado de cópia integral destes autos ao Executivo 

de Pena nº. 2281-65.2013.8.11.0009, distribuído no SEEU.

Após, não havendo mais pendências, ARQUIVE-SE.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110855 Nr: 975-85.2018.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI PRETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 INTIMAÇÃO da defesa para que no prazo legal apresente as alegações 

finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95740 Nr: 3104-68.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA CAROLMILA LTDA, DANILO 

CARVALHO NAVA, IVANA CARNELOS BIRTCHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios

Nos termos da Portaria n. 001/2017 - GAB, item XXIV, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vista a defesa para que no prazo 

legal se manifeste acerca da não localização da testemunha Wanderson 

Guimarães Fonseca na Comarca de Peixoto de Azevedo, nos termos da 

certidão de fls. 548 verso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97525 Nr: 477-57.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO CARVALHO NAVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 INTIMAÇÃO da defesa para que no prazo legal apresente as alegações 

finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119750 Nr: 2483-32.2019.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR PEXE MARTINS 

OLIVEIRA - OAB:MT 25213/O

 Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios

Considerando que o réu informou na certidão de fls. 113 que possui 

advogado constituído na pessoa do Dr. Igor e, analisando a a ata da 

audiência de custódia quem o acampanhou foi o Dr. Igor Pexe Martins 

Oliveira. Assim, impulsiono o feito com a finalidade de proceder a 

intimaçãio do referido causídico para que no prazo legal apresente a 

resposta a acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 100315 Nr: 2404-58.2016.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO LEITE SCHASKOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal manifesta na denúncia para 
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CONDENAR o réu MARCELO LEITE SCHASKOS, já qualificado nos autos, à 

pena de 04 (quatro) anos, além de 400 (quatrocentos) dias multa, pelo 

cometimento do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 

11.343/2006.I)O valor do dia-multa, ante a condição econômica favorável 

do sentenciado (fls. 227/230 e 235/279), será calculado sobre 1/10 do 

salário mínimo vigente à época dos fatos devidamente atualizados, 

conforme inteligência do § 1º do artigo 49 do Código Penal;II)O regime 

inicial de cumprimento da pena será o ABERTO, nos termos do artigo 33, 

§2, alínea “c” do Código Penal;III)SUBSTITUO a pena privativa de liberdade 

por duas restritivas de direito, consistente em prestação pecuniária na 

ordem de 10 (dez) salários mínimos, e prestação de serviço à comunidade 

ou a entidades públicas, na forma e local a serem especificados pelo Juízo 

da Execução Penal, nos termos do artigo 44, §2º, segunda parte, do 

Código Penal;IV)Deixo de conceder a suspensão condicional da pena 

inserta no artigo 77, do Código Penal, face o cabimento da substituição de 

pena do artigo 44, do mesmo diploma;V)Consigno, outrossim, que havendo 

o descumprimento injustificado das penas acima aplicadas, ensejará a 

revogação do benefício e o conseguinte cumprimento da pena privativa de 

liberdade pelo acusado (artigo 44, §4°, Código Penal).VI) Determino a 

destruição da droga apreendida, observando-se os preceitos normativos 

Lei nº. 11.343/2006 e Lei nº. 12.961/2014, bem como Portaria nº. 

55/2008/EXT/DGPJC, devendo ser mantida nos autos porção suficiente 

para contraprova. Após o trânsito em julgado: (...) Intime-se o sentenciado 

e Ciência ao Ministério Público e à defesa.CONDENO o réu ao pagamento 

das custas processuais.Às prov idênc ias .  Expeça-se o 

necessário.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 

06 de fevereiro de 2020.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 111928 Nr: 1651-33.2018.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o réu ELVIS 

RODRIGO DOS SANTOS, à pena de 03 (três) meses e 15 dias de 

detenção, pela prática do crime do artigo 129, § 9º, do Código Penal, com 

as implicações da Lei nº. 11.340/2006.I)O regime inicial de cumprimento da 

pena será o ABERTO, em atenção ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea 

“c”, do Código Penal;II)Incabível a substituição de pena do artigo 44, do 

Código Penal, vez que o crime foi cometido com violência;III)Deixo de 

conceder a suspensão condicional da pena inserta no artigo 77, do CP, 

por entender que é mais prejudicial ao réu do que a pena ora aplicada, 

considerando o tempo mínimo de suspensão.Após o trânsito em 

julgado:a)Oficie-se ao Juízo de seu domicílio eleitoral 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;b)Comuniquem-se os órgãos de registro;c)Comunique-se o 

juízo da execução penal (somente se expedida guia provisória) ou, do 

contrário, expeça-se a guia de recolhimento definitiva;d)Expeça-se Guia 

de Execução;e)Após, não havendo pendências, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.Intime-se o sentenciado e Ciência 

ao Ministério Público e à defesa.CONDENO o réu no pagamento das custas 

processuais, devendo a fiança prestada à fl. 34 servir para o respectivo 

pagamento, nos termos do artigo 336 do Código de Processo Penal. 

Sobejando valores, deverão ser restituídos ao réu, e neste caso deverá 

ser intimado para em 10 dias indicar os dados bancários necessários ao 

levantamento, salientando que a inércia importará, desde já, a perda em 

favor do FUNPEN.Às providências.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Colíder/MT, 29 de janeiro de 2020.Maurício Alexandre 

RibeiroJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000907-84.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER AGUSTINHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO MAURÍCIO ALEXANDRE 

RIBEIRO PROCESSO n. 1000907-84.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[BANCÁRIOS, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES] 

Requerente: VAGNER AGUSTINHO DA SILVA Requerido: BANCO DO 

BRASIL S.A FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte 

requerente da Decisão de ID: 20370468, bem como, para comparecer à 

audiência de conciliação designada para DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

25/07/2019 Hora: 13:40, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), 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. Colíder/MT, 03 de junho de 2019.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000907-84.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER AGUSTINHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE 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 

impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) parte(s) requerente(s), através 

do(a) Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, por todo o teor da manifestação e comprovante de pagamento 

acostados aos autos no id. 28303734 e seguintes, para, querendo pugnar 

o que entender pertinente, no prazo de cinco dias. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001933-20.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA ANTUNES CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY KARLA HOFFMANN 01292813105 (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1001933-20.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO, CITAÇÃO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 
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Nome: LETICIA ANTUNES CAMARGO POLO PASSIVO: Nome: KELLY 

KARLA HOFFMANN 01292813105 Certifico para todos os efeitos de 

direito, que autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) parte(s) requerente(s), através 

do(a) advogado(a)/procurador(a), para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

26/03/2020 Hora: 13:45, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), 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.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000067-11.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GASODIESEL PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX CARLOS NOGUEIRA (EXECUTADO)

 

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 

impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) parte(s) requerente(s), através 

do(a) Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, para retirar os títulos de crédito depositados nesta secretaria. SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001208-31.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE SOUZA SCHUENCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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 

impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) parte(s) requerente(s), através 

do(a) Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, para, querendo pugnar o que entender pertinente, no prazo de 

cinco dias. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000411-26.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS POSSETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA OAB - MT7010-O (ADVOGADO(A))

PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA OAB - MT0010629A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

me ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000411-26.2017.8.11.0009. Vistos. INTIME-SE a parte autora para que, 

no prazo de cinco (5) dias, se manifeste quanto ao exposto na petição de 

id. 28712465, inclusive para fazer prova de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do quanto alegado, caso com ele não concorde. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da 

assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001776-47.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO MACEDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA OAB - MT26641/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001776-47.2019.8.11.0009. REQUERENTE: JAIRO MACEDO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga 

idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz 

deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a decisão 

que entender mais justa e equânime (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

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). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. PRELIMINARES Da Incompetência do 

Juizado Deixo de acolher a preliminar no presente caso, eis que as provas 

existentes nos autos são suficientes para o deslinde da causa e, sem 

necessidade da realização de perícia técnica, sendo o Juizado Especial 

competente para processar e julgar a demanda. Da Inépcia da Inicial 

Quanto a preliminar de Inepcia da inicial, afasto esta, pois a peça exordial 

está em Conformidade com o art. 319 do CPC. MÉRITO Trata-se de Ação 

de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por JAIRO MACEDO 

DE OLIVEIRA, alegando que no dia 23.05.2019, em decorrência de fortes 

chuvas, ocorreu queda de energia elétrica em sua residência, 

ocasionando a queima de vários eletrodomésticos, totalizando a quantia de 

R$3.210,00, e entrou em contato com a Reclamada que se recusou em 

ressarcir os valores gastos. Assim, pleiteia indenização pelos danos 

causados. A parte Reclamada contesta de forma genérica, alegando 

apenas que o Reclamante não comprovou suas alegações e que não 

houve queda de energia naquele dia, juntando o print de interrupções da 

UC v1.14.00, onde não contém nenhum dado, como prova do alegado. A 

parte autora comprovou parcialmente os danos materiais, por documentos, 

que teve o motor do portão eletrônico e o aparelho de TV danificados 

trazendo aos autos laudo técnico comprovando que a causa foi 

“oscilações de energia elétrica no dia 23.05.2019”, que totalizou o valor de 

R$ 2.275,00. Comprovou ainda que a parte Reclamada indeferiu a 
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solicitação de conserto dos aparelhos. Ademais, o réu não trouxe prova 

alguma de suas articulações fático-jurídicas, descumprindo assim, o art. 

373 do CPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” 

Imperioso destacar que o deslinde da questão fático-jurídica aqui 

registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos 

tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe 

impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em 

conformidade com os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do 

Consumidor, senão vejamos: “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.” Dessa maneira, verificada a existência do dano, do 

nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano, e a culpa da 

reclamada no evento danoso, surge o dever de indenizar, ou seja, a má 

prestação de serviço fornecida pela reclamada culmina, pois, com a sua 

responsabilidade pelos danos causados a parte reclamante e, por 

conseguinte, com o seu dever de indenizar. A reparação do dano é 

garantida pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988, pelo 

artigo 186 do Código Civil, bem como pelo artigo 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. Portanto, violado 

o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição 

Federal, “in verbis”: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) 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.” Por sua vez, a legislação infraconstitucional, 

via do artigo 186, do vigente Código Civil, prescreve que: “Aquele que por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou 

causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.” E, também, o 

artigo 6º, e seu inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe 

que: “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VI – a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos.” Desse modo, fica evidente o dano material sofrido, 

devendo a Reclamada ressarcir o Reclamante, pagando o conserto dos 

aparelhos danificados devido a oscilação de energia elétrica e compensar 

pelo dano moral sofrido. DISPOSITIVO Pelo exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados neste processo 

para o fim de: A) condenar a parte reclamada ao pagamento da 

importância de R$ 2.275,0, a título de indenização por danos materiais, a 

ser corrigido monetariamente pelo “INPC” e acrescido de juros de mora de 

1% ao mês, a partir desembolso; B) condenar a parte reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 2.000,00, a título de indenização por 

danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo “INPC” e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da sentença; Com arrimo no 

que dispõe a primeira parte do inc.I do art. 487 do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas providências. 

Submeta-se o presente projeto de sentença ao MM.º Juíz Togado para 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95. Colíder, 07 de 

fevereiro de 2020. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do art. 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. Colíder, 07 de fevereiro de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001600-68.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

S. S. M. COMERCIO VAREJISTA DE VESTUARIO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA SILVANI DE SOUZA MAXIMO OAB - MT24834/O 

(ADVOGADO(A))

DANGILYS CRISTINA VIEIRA DIAS MICHELETTI OAB - MT25927/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA RUBIA KARASIAKI AMARAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1001600-68.2019.8.11.0009. Vistos. Quanto ao petitório retro, impende 

esclarecer que a citação por hora certa independe de autorização judicial 

e é realizada sempre que houver suspeita de ocultação do citando (art. 

252 do CPC). No caso, se não efetivou a citação por esta modalidade, é 

porque o Oficial de Justiça não vislumbrou a suspeita de ocultação de que 

trata a lei, conforme anotado em certidão dotada de fé pública. Assim 

sendo, INDEFIRO o pleito de id. 28488829. INTIME-SE a parte autora para 

impulsionar o feito, em cinco (5) dias, pugnando pelo que entender de 

direito. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115231 Nr: 3612-09.2018.811.0009

 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 JUDICIÁRIA CIVIL DE 

COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALFREDO FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Israel Cleber Machado da 

Silva - OAB:OAB-24836/O, SILVIO EDUARDO POLIDORIO - OAB:13968

 Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizado pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos para INTIMAR a 

parte, através do advogado de todo o teor da sentença fls. 50. Bem como, 

para que no prazo de cinco dias, comprove nos autos o pagamento da 

transação penal aceita e homologada

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 05/2020-CA

Excelentíssimo Senhor Doutor Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, Juiz 

de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Comodoro - MT, no uso de 

suas atribuições legais e na forma da Lei, em conformidade com o 

disposto no Edital n.º 01/2020-CA, torna público o CLASSIFICAÇÃO 

PROVISORIA do Processo Seletivo para preenchimento de 03 (três) vagas 

para estágio remunerado de estudantes de nível superior para a Comarca 

de Comodoro/MT, bem como formação de cadastro reserva, realizado no 

dia 02/02/2020, nesta Comarca de Comodoro, conforme pontuação obtida 

por cada candidato.

1. Classificação Direito – Ampla concorrência

CLAS. NOME PONTUAÇÃO RESULTADO

01 Lucas Daniel Borges Raimundo 92,0 APROVADO

02 Renan Amarilia Rodrigues 92,0 APROVADO

03 Bruno Felipe Mizubutti 88,0 APROVADO

04 Gabriel Felipe de Arruda Ferreira 84,0 CLASSIFICADO

05 Thaynara Miranda de Oliveira 76,0 CLASSIFICADO

06 Andressa Aparecida Silva 76,0 CLASSIFICADO

07 Fábio Furtado do Nascimento 72,0 CLASSIFICADO

08 Aurélio Miguel de Oliveira Fernandes 68,0 CLASSIFICADO

09 Patrícia Santana da Silva 64,0 CLASSIFICADO

10 Aline de Sales Braga 64,0 CLASSIFICADO

11 Wesley Diulay da Silva 64,0 CLASSIFICADO

12 Daiane Nascimento Amador 60,0 CLASSIFICADO

13 Valdirene Alves Pereira 60,0 CLASSIFICADO

14 Aiza Maria Pires de Andrade 60,0 CLASSIFICADO

15 Luiz Felipe de Azevedo Ferreira 60,0 CLASSIFICADO

16 Priscila de Souza Verona 60,0 CLASSIFICADO

17 Douglas Camera Cardoso 60,0 CLASSIFICADO

18 Rayane de Atayde Camargo 56,0 CLASSIFICADO
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19 Bruna Fernandes da Silva 56,0 CLASSIFICADO

20 Lucineide Maria da Silva 52,0 CLASSIFICADO

21 Nelsiane Barbosa Pereira 52,0 CLASSIFICADO

22 Bianca dos Santos Salles Martins 52,0 CLASSIFICADO

23 Carla Carolina dos Santos 52,0 CLASSIFICADO

- Lidiane Laurindo 48,0 DESCLASSIFICADO

- Tatiane Rosa e Souza 44,0 DESCLASSIFICADO

- Thaiza Rocha Campos 44,0 DESCLASSIFICADO

- Nayara Cristina Rosa de Souza 40,0 DESCLASSIFICADO

- Lailton da Silva Souza 40,0 DESCLASSIFICADO

- Alane Tawany Mota do Nascimento 36,0 DESCLASSIFICADO

- Samara Aparecida Rosa dos Santos 32,0 DESCLASSIFICADO

- Neide Leal Gonçalves ELIMINADO

- Jonas Barbosa Rodovalho ELIMINADO

- Eleonice Luana Heinen Araujo ELIMINADO

- Cleide Luiz Nunes ELIMINADO

- Emily Dafiny Simões Ramos ELIMINADO

- Cleonice Aparecida de Oliveira ELIMINADO

- Marinilse de Oliveira Silva Martins ELIMINADO

- João Vitor Honorato da Silva ELIMINADO

- Antonio Cezar Souza ELIMINADO

- Leticia dos Anjos Santos ELIMINADO

- Leila Araujo Ramos ELIMINADO

2. Classificação Direito – Candidatos Negros/Pardos

CLAS. NOME PONTUAÇÃO RESULTADO

01 Lucas Daniel Borges Raimundo 92,0 APROVADO

02 Renan Amarilia Rodrigues 92,0 APROVADO

03 Bruno Felipe Mizubutti 88,0 APROVADO

04 Gabriel Felipe de Arruda Ferreira 84,0 CLASSIFICADO

05 Andressa Aparecida Silva 76,0 CLASSIFICADO

06 Fábio Furtado do Nascimento 72,0 CLASSIFICADO

07 Aurélio Miguel de Oliveira Fernandes 68,0 CLASSIFICADO

08 Patrícia Santana da Silva 64,0 CLASSIFICADO

09 Wesley Diulay da Silva 64,0 CLASSIFICADO

10 Aline de Sales Braga 64,0 CLASSIFICADO

11 Daiane Nascimento Amador 60,0 CLASSIFICADO

12 Valdirene Alves Pereira 60,0 CLASSIFICADO

13 Priscila de Souza Verona 60,0 CLASSIFICADO

14 Rayane de Atayde Camargo 56,0 CLASSIFICADO

15 Bruna Fernandes da Silva 56,0 CLASSIFICADO

16 Nelsiane Barbosa Pereira 52,0 CLASSIFICADO

17 Bianca dos Santos Salles Martins 52,0 CLASSIFICADO

- Lidiane Laurindo 48,0 DESCLASSIFICADO

- Tatiane Rosa e Souza 44,0 DESCLASSIFICADO

- Thaiza Rocha Campos 44,0 DESCLASSIFICADO

- Nayara Cristina Rosa de Souza 40,0 DESCLASSIFICADO

- Alane Tawany Mota do Nascimento 36,0 DESCLASSIFICADO

- Leticia dos Anjos Santos ELIMINADO

- Leila Araujo Ramos ELIMINADO

- Eleonice Luana Heinen Araujo ELIMINADO

- Emily Dafiny Simões Ramos ELIMINADO

- Cleonice Aparecida de Oliveira ELIMINADO

- João Vitor Honorato da Silva ELIMINADO

Não houveram inscrições deferidas para as vagas destinadas à pessoa 

portadora de deficiência.

Os candidatos poderão interpor recurso dirigido ao Juiz responsável pelo 

Processo Seletivo, em conformidade com o item 9 do Edital n.º 01/2020-DF, 

no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação deste.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente 

Edital e publicado no DJE (Diário da Justiça Eletrônico) do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e afixado no átrio do Fórum.

Cumpra-se.

Comodoro, 10 de Fevereiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000088-02.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARDOSO DA SILVA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO GARCIA TATIM OAB - MT0008187A (ADVOGADO(A))

KAREN LETICIA DOS SANTOS MORAES OAB - MT24237/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAY - PROTEÇÃO VEICULAR (REU)

MIRO TUR LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000088-02.2020.8.11.0046. 

AUTOR(A): ADRIANA CARDOSO DA SILVA FERREIRA REU: MIRO TUR 

LTDA - ME, WAY - PROTEÇÃO VEICULAR Vistos em substituição. 

Considerando o que dispõe o art. 99, §2º, CPC, bem como os documentos 

acostados aos autos, tenho por bem em deferir os benefícios da 

assistência judiciária gratuita em favor da autora, pois a meu ver esta 

demonstrou no presente momento não possuir recursos financeiros 

suficientes para arcar com as custas processuais, sem prejuízo de 

posterior análise se não restar mais presente a hipossuficiência de 

recursos. Cite-se a parte requerida no endereço acostado nos autos para 

comparecer na audiência de conciliação que designo para o dia 

01/04/2020 às 14h00min. Caso haja desinteresse na realização da 

audiência deverá a parte requerida nos termos do art. 334, §5º, CPC 

manifestar seu desinteresse por petição apresentada nos autos com 10 

(dez) dias de antecedência, contados da data da audiência. Cientifique-se 

as partes que a audiência será realizada do Cejuscc deste juízo. Consigno 

que a citação deverá ocorrer com antecedência mínima de 20 (vinte) dias 

da data em que foi designada a audiência nestes autos consoante dispõe 

o art. 334, CPC. Cientifique-se na mesma ocasião as partes que o não 

comparecimento injustificado na audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça passível de ser sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida, nos 

termos do art. 334,§1º, CPC. Na data aprazada para a audiência as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos e, que a parte poderá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir [art. 334, 

§10, CPC]. Notifique-se o conciliador/mediador deste juízo a data para qual 

foi designada a audiência. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Comodoro-MT, 06 de fevereiro de 2020. Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000762-14.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY DA SILVA PEDRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida a apresentar contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000146-05.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

Z. B. D. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA VANESSA WINGENBACH DA SILVA OAB - MT16466-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000146-05.2020.8.11.0046. AUTOR(A): 

ZILDA BATISTA DA SILVA CUSTODIO REU: ANTONIO CUSTODIO Vistos 

em substituição. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2) DEFIRO 

os benefícios da justiça gratuita, diante da presunção de veracidade da 

afirmação da parte requerida (pessoa física) de que não possui recursos 

suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, nos termos 
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do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 3) O presente feito deverá tramitar sob 

segredo de justiça, tendo em vista o disposto no inciso II, do art. 189 do 

CPC. 4) CITE-SE a parte executada pessoalmente, pelo rito do art. 911 do 

CPC/2015, EXPEDINDO-SE, para tanto, mandado, para efetuar o 

pagamento da obrigação alimentar em atraso, no prazo legal de três (03) 

dias, comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob 

pena de penhora em seus bens. 5) 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 quinze (15) dias. 6) Após o cumprimento 

do item “4”, ABRA-SE VISTA dos autos ao Ministério Público. 7) Se 

necessário for, poderá o Sr. Oficial de Justiça utilizar-se dos benefícios do 

artigo 212, § 2º, do CPC/2015. Intime-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 06 de 

fevereiro de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 137905 Nr: 3057-41.2019.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINÊZ GIONGO GEREMIA, ESPÓLIO DE 

CONSTANTINO GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAILA SUZAMAR DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DALL COMUNE 

HUNHOFF - OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA SUZAMAR DA ROCHA 

- OAB:12690

 Vistos em substituição.

 Diante do pleito da embargada, o que concordou com o embargante, tendo 

por norte que a audiência deve ser uno, somente fragmentada em casos 

excepcionais, tenho por bem redesignar o ato para a data de 17 de abril 

de 2020, às 13h30min.

Ainda, diante da justificativa da embargada, determino a juntada do 

atestado médico da testemunha João, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de ato atentatório à justiça, bem como do disposto no art. 93, do CPC.

SAEM OS PRESENTES INTIMADOS.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1964 Nr: 1177-68.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ULTRACON BRASIL EIRELI.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO ISIDORO GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA SCHMIDT LIRA - 

OAB:338877 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:MT/8187-B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 6º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte requerente para se manifestar 

acerca da petição de fls. 264/265.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33125 Nr: 1311-56.2010.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON QUEIROZ DE FRREITAS 

- OAB:OAB/MT 8478

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC, art. 3º do CPP e o 

parágrafo único do artigo 27 da portaria 03/2017, CERTIFICO que nos 

autos foi apresentado um recurso de apelação que já se encontra com as 

razões, de forma que impulsiono os autos para que a defesa apresente as 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62138 Nr: 176-04.2013.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAGHIANT, TORRES & MEDEIROS ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLEI FERREIRA SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO ANTÔNIO TORRES 

FILHO - OAB:7146/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO JOSE PEIXOTO 

VELOZO - OAB:OAB/RJ 109.231, RODOLFO CESAR VASCONCELLOS 

MOREIRA - OAB:8.719-MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 6º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte exequente para manifestar-se 

acerca da petição de fls. 486-494.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63964 Nr: 2117-86.2013.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA ECOFARM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTEDAN - ADMINISTRAÇÃO, COL. , COM. 

IND. NA AMAZÔNIA LTDA, PRONORTE COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9189/MT, JOSÉ ROBERTO ALVIM - 

OAB:3285/MT, LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - OAB:8932/MT, 

MARIA LURDES SIMIONATTO - OAB:189-B/RO

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal prazo sem 

manifestação, desde já informo que os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69886 Nr: 2910-88.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDIMAR FERNANDES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA 

MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO as partes para fins e prazos do § 1º, 

incisos I, II e III, do artigo 465 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124802 Nr: 4045-96.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O, MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito a fim de dar 

ciência à defesa acerca do retorno da carta precatória, bem como para 

que se manifeste nos autos requrendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79257 Nr: 2893-18.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSO DE 

ASSOCIADOS DO OESTE DE MT- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOIZIO RODRIGUES DA SILVA 03497625116, 
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ALOIZIO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19077/A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 34 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que decorreu 01 ano sem que nos 

autos fossem apresentados bens penhoráveis, desta forma remeto os 

autos ao arquivo.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37042 Nr: 1741-71.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA MARKUS SILVA ZAMO, ALDERINO 

DE AMORIM CAPELETTI, LUCIA CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:OAB/SP 226.117, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:MT 

5.427-B, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9.724/MT

 Cód. 37042

Vistos.

 Trata-se de cumprimento de sentença/execução de título extrajudicial 

requerida por Banco do Brasil S/A em face de Daniela Markus Silva Zamo 

e outros todos devidamente qualificados.

Derradeiramente, requereu a parte exequente à penhora online via sistema 

Bacenjud.

É o relato do necessário.

Decido.

 Com relação ao requerimento de restrição judicial via BACENJUD, tenho 

por bem em deferi-lo. Isto porque no rol de preferência de bens a serem 

penhorados encontra-se, o dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira. Assim, sem mais delongas 

despiciendas, a restrição judicial por meio de bloqueio eletrônico de 

numerário via BACENJUD é medida que se impõe.

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de restrição judicial de numerários 

existentes em contas bancárias de titularidade do executado e, para tanto 

PROCEDO com a realização de consulta mediante sistema BACENJUD das 

contas correntes e aplicações financeiras porventura existentes da parte 

executada, até o valor da execução.

 Após, será procedida à juntada aos autos do detalhamento da ordem 

judicial de bloqueio de valores em anexo a esta decisão, o qual, em sendo 

positivo, DESDE JÁ converto em penhora sem necessidade de lavratura 

de termo. Empós, diligencie o (a) senhor (a) gestor judicial (a) para o fim 

de que a instituição financeira depositária, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, transfira o montante indisponível para a conta judicial.

 Em caso de consulta e em sendo bloqueado valores irrisórios estes 

imediatamente serão desbloqueados.

 Intime-se o devedor do bloqueio de numerários efetuado nestes autos, 

nos termos e para os fins do art. 854, §§ 2° a 4°, CPC.

 Por fim, intime-se a parte exequente via DJE se, tendo restado negativo, a 

restrição judicial online, para apresentar outros bens passíveis de penhora 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intime-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):

 Cod. Proc.: 37053 Nr: 1752-03.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GERALDO SIMPIONE ME, DARCI 

CARRARO, MÁRCIA REGINA SIMPIONI CARRARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaldo Xavier de Siqueira 

Santos Neto - OAB:9.259, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o cálculo não acompanhou a petição de fls. 96, 

prot. 143946, impulsiono, portanto, o feito intimando a parte requerente 

para providenciar a devida juntada no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144557 Nr: 6244-57.2019.811.0046

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RAFAEL FERNANDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA AZEREDO DA 

SILVA ALVES - OAB:OAB/MT 16670/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte autora intimada, na pessoa de sua advogada, para que tenha 

cinência da decisão proferida, ref.: 19, a qual concedeu anuência para a 

permuta entre os recuperandos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37032 Nr: 1731-27.2011.811.0046

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAGMAR ROMAGNOLI GOES, ROBERTO 

CASTELA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: QUINTILIANO TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:57596/SP

 Certifico e dou fé que o cálculo não acompanhou a petição de fls. 87, 

prot. 144968, impulsiono, portanto, o feito intimando a parte requerente 

para providenciar a devida juntada no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2487 Nr: 19-56.1998.811.0046

 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): JAIRO DE PAULA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT, THAÍS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - 

OAB:22056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETIENNE DE ALBUQUERQUE 

PALHANO FILHO - OAB:2844/MS

 Intimar a parte exequente para, caso queira, impugnar em 05 (cinco) dias 

a avaliação de fls. 192/193.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2487 Nr: 19-56.1998.811.0046

 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): JAIRO DE PAULA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT, THAÍS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - 

OAB:22056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETIENNE DE ALBUQUERQUE 

PALHANO FILHO - OAB:2844/MS

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado de Intimação do executado 

para impugnar a perícia, devendo o depósito ser efetuado de acordo com 

o Provimento 07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça 
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(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o tópico Emissão de 

Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29499 Nr: 524-61.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FERNANDO DOS SANTOS ZAMO, 

ALISON LUIS BUENO ZAMO, MÔNICA CAROLINE ROMANO RIGAMONTI 

ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:44.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado de Intimação, devendo o 

depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 07/2017-CGJ. 

(Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39933 Nr: 951-53.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBINO KELM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado de Intimação, devendo o 

depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 07/2017-CGJ. 

(Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60398 Nr: 2165-79.2012.811.0046

 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: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA RIELLI VICTORELLI, GERALDO 

HENRIQUE RIELLI VICTORELLI, ELAYDE CIAPPINA VICTORELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VINICIUS SILVA GORAIB 

- OAB:158.029 OAB/SP, RICARDO MARTINEZ - OAB:149028 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito para intimar a parte requerente para que 

efetue o pagamento dos emolumentos do Cartório de Registro de Imóveis.

Bruno F. Mizubutti

Estagiário

Mat: 40030

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63669 Nr: 1818-12.2013.811.0046

 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: JOSIAS DOS SANTOS OLIVEIRA, AURICÉIA 

FERNANDES DOS SANTOS, ODAIR JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE GILMAR DE OLIVEIRA LEITE, 

CELINA ARIELLA OLIVEIR BALZ (MENOR), MAPFRE SEGUROS S/A, ANA 

MARI BALZ, ELISETE GRANDO, Vagner Hoffmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:24.549/DF, ANTONIO SANTANA NESTORIO - 

OAB:18406/A, digelson gudes de lima - OAB:15747, ELISANGELA 

AZEREDO DA SILVA - OAB:MT-16.670, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12642, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15155/A

 Tendo em vista a necessidade de vista pela perita Dra. Nathália s. 

Chiochetta Sebben para responder aos quesitos para elaboração do laudo 

pericial, IMPULSIONO o presente feito com a finalidade de intimar o 

advogado Dr. Rodrigo Moura de Vargas, para devolver o feito na 

secretaria, no prazo de 2 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 104585 Nr: 2893-47.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA DE OLIVEIRA BARROSO, 

MARINEUZA SARTÓRIO BRAVIN FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE TERRA CYRINEU - 

OAB:20.416/MT, HENRIQUE COSTA MARQUES BARBOSA - 

OAB:9510/RO, MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRAÇA - OAB:18970/O, 

RODRIGO SAMPAIO SOUZA - OAB:, RODRIGO TERRA CYRINEU - 

OAB:16.169/MT, SIDNEY DUARTE BARBOSA - OAB:630-A

 Vistos.

Encerrada a instrução, vistas às partes para razões finais escrita, nos 

termos do § 2º, do art. 364, do CPC.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111527 Nr: 5940-29.2017.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SILVESTRE MARQUES, MANOEL SILVESTRE 

MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERY DELAZZERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - 

OAB:MT 13.071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 Ficam as partes intimadas da data da realização da perícia, conforme 

manifestação retro, para querendo fazerem-se presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 132903 Nr: 819-49.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMILSON COIMBRA DE SOUZA, CLEMENCIA 

COIMBRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WEDSLEY LUZ DO AMARAL - 

OAB:10.715

 Vistos.

De proêmio, ante a ausência de Defensor Público, nomeio para defender 

os interesses do denunciado o Dr. Ranulfo de Aquino Nunes, OAB/MT 

2.242, sendo que arbitro 300,00 (trezentos reais) pelo trabalho realizado.

Tendo em vista a expressa aceitação do réu e do seu defensor quanto à 

proposta de suspensão condicional, defiro a suspensão do processo pelo 

prazo de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 89 e parágrafos da Lei 

9099/95, mediante o cumprimento das condições acima consignadas. Fica 
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o acusado advertido de que durante o prazo de suspensão não corre 

prescrição (§ 6º), bem como de que a suspensão poderá ser revogada se 

vier a ser processado no curso do prazo, por crime ou contravenção, ou 

descumprir qualquer outra condição imposta (§4º).

 Ainda, diante da instalação do ponto eletrônico no fórum desta Comarca, 

DETERMINO que o denunciado compareça na Segunda Vara, para que 

cadastre sua digital, sendo que o comparecimento mensal se dará através 

da leitura biométrica.

Saem os presentes intimados.

Serve a presente de ofício.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63113 Nr: 1230-05.2013.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M C TREVO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA-ME, MARLISE MARQUES MORAES, ALDIR BAL MARQUES MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A

 Impulsiono o presente feito intimando a parte exequente para manifestar 

no feito requerendo o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32549 Nr: 736-48.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ODIL DA SILVA, IZABEL WINGENBACH 

DA SILVA, BRASIL DA SILVA, DANIELA MARKUS SILVA ZAMO, LUIS 

ANTONIO PINZON ZAMO, IVETE ROSANE MACHADO CAVALHEIRO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT, 

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724

 Certifico que nos autos foi apresentado um recurso de apelação 

tempestivamente, de forma que neste momento, intimo a parte recorrida a 

apresentar contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 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

 Fica o advogado, DrºLucas Alberto Tostes Correia OAB 23.071, intimado 

para que tenha ciência da decisão proferida, ref.: 38, a qual designou 

Audiência de Instrução e Julgamento para o dia: 09/03/2020, às 15h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 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

 Fica o advogado dos denunciados, Drº RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT, intimado para que tenha ciência da decisão proferida, ref.: 

47, a qual designou audiência de instrução e julgamento para o dia: 

02/03/2020, às 16h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69810 Nr: 2862-32.2014.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELENA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:MT/17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que não há nos autos os dados bancários necessários 

para a expedição do alvará de levantamento de valores, IMPULSIONO o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente para, no 

prazo de 05 dias, juntar os dados bancários em que deverrá ser 

transferidos o dinheiro.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-31.2020.8.11.0046

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:

JOSE CARLOS PEREIRA JUNIOR (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000196-31.2020.8.11.0046 POLO ATIVO:M. A. DA SILVA 

MÓVEIS EIRELI EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CECILIA 

BONIFACIO DE ANDRADE POLO PASSIVO: JOSE CARLOS PEREIRA 

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: 

COMODORO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/03/2020 Hora: 

14:40 , no endereço: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT 

- CEP: 78310-000 . CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 16/2020-CJAA Doutor a Laura Dorilêo Cândido, Ju íza de 

Direito e Diretor a do Foro da Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais,   CONSIDERANDO que o servidor Victor 

Coimbra de Souza , matrícula 12.500 , Analista Judiciário PTJ, designado 

Gestor Judiciário da 1ª Vara desta Comarca , estará afastada de suas 

funções por motivo de folga compensatória , no dia 10 de fevereiro de 

2020 ;RESOLVE:DESIGNAR a servidora LUZIA CAROLINE DE LUCENA 

BATISTA, matrícula n. 37214, Analista Judiciário PTJ, para exercer a 

Função de Gestora Judiciári a em Substituição Legal, no dia 10 de 

fevereiro de 2020 ;       Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Jaciara-MT, 5 

de fevereiro de 2020   Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito e Diretor a do 

Foro      table

 PORTARIA N. 16/2020-CJA

A Doutor a Laura Dorilêo Cândido, Ju íza de Direito e Diretor a do Foro da 

Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO que o servidor Victor Coimbra de Souza , matrícula 

12.500 , Analista Judiciário PTJ, designado Gestor Judiciário da 1ª Vara 

desta Comarca , estará afastada de suas funções por motivo de folga 

compensatória , no dia 10 de fevereiro de 2020 ;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora LUZIA CAROLINE DE LUCENA BATISTA, matrícula 
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n. 37214, Analista Judiciário PTJ, para exercer a Função de Gestora 

Judiciári a em Substituição Legal, no dia 10 de fevereiro de 2020 ;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Jaciara-MT, 5 de fevereiro de 2020

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

PORTARIA N. 15/2020-CJA

A Doutor a Laura Dorilêo Cândido, Ju íza de Direito e Diretor a do Foro da 

Comarca de Jaciara , Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO que o servidor Victor Coimbra de Souza , matrícula 

12.500 , Analista Judiciário PTJ, designado Gestor Judiciário da 1ª Vara 

desta Comarca , estará afastada de suas funções por motivo de folga 

compensatória , no dia 07 de fevereiro de 2020 ;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora LUZIA CAROLINE DE LUCENA BATISTA, matrícula 

n. 37214, Analista Judiciário PTJ, para exercer a Função de Gestor a 

Judiciári a em Substituição Legal no dia 07 de fevereiro de 2020;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Jaciara, 5 de fevereiro de 2020

 Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito e Diretor a do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 136251 Nr: 5168-09.2019.811.0010

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ANGELA CRISTINA RODRIGUES NAZARÉ, CACILDA 

BRATZ, OLGA CAIRES RODRIGUES, ECLEIA CAIRES COLOGNESE, 

NELSON ROBERTO CAIRES RODRIGUES, SANDRA CAIRES RODRIGUES 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NELSON CONCEIÇÃO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Atenta ao contido no item “b” do pedido de fl. 03, intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, acoste as procurações originais de 

Sandra e Cacilda, sob pena de extinção.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara/MT, 06 de fevereiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002363-66.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU ALVES DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS OAB - MT15310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAIZA GONCALVES PEREIRA COSTA (REU)

VALMIR DA SILVA COSTA (REU)

ELISANGELA COSMI CORSINI (REU)

JAIME JESUS DE ALMEIDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

ISABEL FERREIRA BARCELO OAB - MT0015671A (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a contestação e requer o que 

entender de direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003271-26.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO LUIZ DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a contestação e requer o que 

entender de direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 35042 Nr: 2583-96.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ESTÊNIO LUZ PINTO, MOISES 

GUIMARÃES PINTO, ALCINDO JORGE SCHINOCA, MARICILDA APARECIDA 

SCHINOCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INGRID GABRIELA DA SILVA - 

OAB:24610/O

 Ante ao exposto, sem mais delongas, conheço dos embargos de 

declaração opostos por tempestivos e, no mérito, rejeito-os, por não restar 

configuradas qualquer das hipóteses do artigo 1.022 do 

CPC.Consequentemente, mantém-se incólume a sentença proferida.Lado 

outro, atenta ao petitório de fls. 245/246 verifico que de fato houve o erro 

material ali apontado, vez que houve um equivoco em relação às 

matriculas dos imóveis mencionados à fl. 242, razão pela qual retifico-a 

para sanar o erro material e fazer constar o seguinte:“Desta forma, 

desconstituo a penhora gravada na matrícula nº. 1.299, do CRI de 

Sinop/MT, devendo ser expedido o competente mandado.Ato contínuo, 

expeça-se termo de penhora do imóvel indicado (n° 1.300 no Município de 

Sinop/MT), cabendo ao executado o respectivo registro.”Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos.Intimem-se as 

partes.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Jaciara - MT, 05 de fevereiro de 2020.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92099 Nr: 2419-87.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRMDC, MWMDC, DMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 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 Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110245 Nr: 1281-51.2018.811.0010

 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: ESPP, SRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLdCdSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 
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impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112036 Nr: 2140-67.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAV, LAV, DRAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAVJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Pacheco Leal - 

OAB:3714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALEXANDRE 

PESTANA - OAB:13758

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65536 Nr: 1314-46.2015.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A K F ROMERO TRANSPORTES EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON GONÇALVES DE 

ANDRADE JUNIOR - OAB:22367/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70920 Nr: 12158-55.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YVOVDS, SDLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 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 Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48945 Nr: 643-28.2012.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME JOÃO RIETJENS, ANTONIUS JOHANNES 

RIETJENS, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR AUGUSTO BURTTET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O, VANDERLEI CHILANTE - OAB:3533-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS, GUSTAVO CRESTANI FAVA - OAB:13038

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49573 Nr: 1331-87.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMAL-COMÉRCIO IMPORTAÇÃO 

EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMALIA CADONÁ - 

OAB:15942/MT, DIEGO ALOISIO LUFT - OAB:12436/MT, MARCELO 

EDVINO LUFT - OAB:13265/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50725 Nr: 2574-66.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIÇARA RECAPAGENS DE PNEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 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 Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51096 Nr: 2984-27.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTH CLEIA FRITZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÓVEIS GAZIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO NOBUYUKI YOKOTA - 

OAB:33389/PR

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, faço 

INTIMAÇÃO da parte REQUERIDA para que efetue, no prazo de 5 (cinco) 

dias, o recolhimento das Custas Processuais no importe de R$ 604,12, a 

que foi condenado nos termos da r. sentença fls59/61v. Este valor deverá 

ser recolhido num único boleto, discriminando o valor das custas, sendo 

R$ 413,40 e o valor da taxa judiciária de R$ 190,72. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, clicar no link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE”, em seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo 

em branco, a palavra “custas” depois clicar na última opção “CUSTAS E 

TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES” em seguida preencher os campos 

com o número único do processo, como por exemplo: 

1111-22.3333.8.11.0010, vai aparecer os dados do processo. Clicar em 

“PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem em laranja, então clicar em OK e 

em seguida preencher com o CPF do pagante. Marcar os itens custas e 

também taxas, se for o caso, incluir o valor de cada um (apenas 

números). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai gerar um boleto. Imprimir e 

após a efetivação do recolhimento, protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51451 Nr: 3366-20.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUJÁ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 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 Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51459 Nr: 3377-49.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO FERREIRA DOS ANJOS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 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 Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52875 Nr: 1447-59.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO RODRIGUES DA SILVA BATISTELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO IVAN KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO BRAÇALLI - 

OAB:79.164/SP, FLAVIO RODRIGUES DA SILVA BATISTELLA - 

OAB:179.070/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO CASTILHO 

SOARES - OAB:11.464/MT, VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - 

OAB:16.140

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, faço 

INTIMAÇÃO da parte EMBARGANTE para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das Custas Processuais no importe de R$ 

577,39, a que foi condenado nos termos da r. sentença fls 81/83. Este 

valor deverá ser recolhido num único boleto, discriminando o valor das 

custas, sendo R$ 413,40 e o valor da taxa judiciária de R$ 163,99. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, clicar no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, em seguida clicar no item Emitir Guia – 

digitar no campo em branco, a palavra “custas” depois clicar na última 

opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES” em seguida 

preencher os campos com o número único do processo, como por 

exemplo: 1111-22.3333.8.11.0010, vai aparecer os dados do processo. 

Clicar em “PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem em laranja, então 

clicar em OK e em seguida preencher com o CPF do pagante. Marcar os 

itens custas e também taxas, se for o caso, incluir o valor de cada um 

(apenas números). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai gerar um boleto. 

Imprimir e após a efetivação do recolhimento, protocolizar a guia (paga) no 

Protocolo Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54776 Nr: 3210-95.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO CORREA DOS ANJOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 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 Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61135 Nr: 3771-85.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, LEONARDO CAVALARI OLINO - OAB:19345/O, 

MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 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 Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74929 Nr: 440-27.2016.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE CESARIO MACEDO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FRANCISCO LEÃO RIBEIRO, 

DIVIRIENY DE FÁTIMA RIBEIRO, ALEX NEI RODRIGUES, SIMONE CESARIO 

MACEDO RIBEIRO, FRANCYSLLEY SEBASTIÃO RIBEIRO, NOEMI GALINA 

GUEDES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:OAB/MT3558-A, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 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 Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77632 Nr: 1339-25.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M P RIBEIRO MARQUES & CIA LTDA, MARIA 

PINHEIRO RIBEIRO MARQUES, JOSÉ CELSO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): M P RIBEIRO MARQUES & CIA LTDA, 

CNPJ: 05965096000146, atualmente em local incerto e não sabido MARIA 

PINHEIRO RIBEIRO MARQUES, Cpf: 78218446915, brasileiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido JOSÉ CELSO MARQUES, Cpf: 

76942716987, 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: 16/05/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de M P 

RIBEIRO MARQUES & CIA LTDA, MARIA PINHEIRO RIBEIRO MARQUESE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Número 

da CDA: 2014600, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 6008/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/05/2014

 - Valor Total: R$ 147.675,30 - Valor Atualizado: R$ 147.675,30 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Os autos vieram conclusos diante do 

pedido da Fazenda Pública Estadual pela citação por edital dos 

executados.Primeiro denoto que cabível a citação por edital da executada, 

considerando que inexitosas as tentativas de citação, tanto por oficial de 

justiça como por correio (ref. 9, 11, 30), conforme dispõe o artigo 8º da 

LEF, neste sentido:Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas 

as seguintes normas:I - a citação será feita pelo correio, com aviso de 

recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 
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10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;III - se o aviso de 

recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;IV - 

o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 

30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do 

devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a 

data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o 

endereço da sede do Juízo.§ 1º - O executado ausente do País será 

citado por edital, com prazo de 60 (sessenta) dias.§ 2º - O despacho do 

Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição.Desta forma, defiro a 

citação por edital com prazo de 30 (trinta) dias.Desde já, nomeio a 

Defensoria Pública como curadora especial dos executados, conforme 

preceitua o artigo 72, inciso II, do CPC, devendo esta ser intimada após a 

prática de atos expropriatórios.Decorrido(s) o(s) prazo(s), vista à 

Fazenda Pública para requerer o que de direito.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Jaciara/MT, 10 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, 06 de fevereiro de 2020

Victor Coimbra de Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82827 Nr: 3611-89.2016.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISA ALVES DE ARAÚJO, VERÃO MODAS COMÉRCIO 

DE ROUPAS FEITAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE ROSA VINHAL, Alexsander da 

Silva Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clayton Cleriston Willian da 

Silva Pereira - OAB:13.931 - MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90264 Nr: 1498-31.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONIRAM PEIXOTO DE MORAIS ME , 

ESPOLIO DE ADONIRAN PEIXOTO DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 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 Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104327 Nr: 8347-19.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALEXANDRE DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 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 Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109776 Nr: 1077-07.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR FERNANDES DE MELLO & CIA LTDA, 

ITAMAR FERNANDES DE MELLO, LUIZ VANER CELESTINO CASAROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 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 Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111232 Nr: 1740-53.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO PEDRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 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 Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153 Nr: 5-64.1990.811.0010

 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): LINDOMAR BETT, LUIZ SACARDI JÚNIOR, LUIZ 

SACARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:7093A, Maritzza Fabiane Matinez - OAB:711/B - 

PE, Marizze Fernanda Martinez - OAB:25.867 - PE, WALLACE ELLER 

MIRANDA - OAB:52753/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461-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, para no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

certidão/manifestação do senhor meirinho retro, requerendo o que 

entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 548 Nr: 817-62.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROTAN - AGOSTINETTO REPRE.TRANSP. E CEREAIS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERDINANDO DI LORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3719/MT, Estevão Pinheiro Jota - OAB:14553 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar nos autos acerca do 

andamento do feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 1077 Nr: 190-58.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERAI MAGGI SCHEFFER, ELUSMAR MAGGI SCHEFFER, 

FERNANDO MAGGI SCHEFFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA 

LTDA, ADIR ENAR DE VLIEGER, ARISTEU BERTOLIN, ARLINDO CASOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - 

OAB:11.004-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILTON MONTEIRO 

CRUVINEL - OAB:10.046

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte interessada, para no prazo legal, retirar a Carta Precatória expedida 

para imissão de posse, providenciando sua distribuição, preparo, cópias 

necessárias, diligência de Oficial de Justiça, etc..., comprovando-se nos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3428 Nr: 985-30.1998.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÍCIA DA ROSA HAAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALVES PEREIRA, CIRLENE DA ROCHA 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 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 Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3981 Nr: 1-70.1985.811.0010

 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): ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691-A/MT, MARIA AMÉLIA C. MASTROROSA VIANNA - 

OAB:49888/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO BOSCO CABRAL - 

OAB:8878-B/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, faço 

INTIMAÇÃO da parte EXEQUENTE para que efetue, no prazo de 5 (cinco) 

dias, o recolhimento das Custas Processuais no importe de R$ 485,43, a 

que foi condenado nos termos da r. sentença fls 197. Este valor deverá 

ser recolhido num único boleto, discriminando o valor das custas, sendo 

R$ 485,43. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, clicar no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, em seguida 

clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em branco, a palavra “custas” 

depois clicar na última opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES” em seguida preencher os campos com o número único 

do processo, como por exemplo: 1111-22.3333.8.11.0010, vai aparecer os 

dados do processo. Clicar em “PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem 

em laranja, então clicar em OK e em seguida preencher com o CPF do 

pagante. Marcar os itens custas e também taxas, se for o caso, incluir o 

valor de cada um (apenas números). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai 

gerar um boleto. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, protocolizar 

a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26658 Nr: 100-30.2009.811.0010

 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: LUPERCIO FERREIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32887 Nr: 453-36.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B D GOUDINHO ELETRÔNICA, BENEDITA 

DUTRA GOUDINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:5432/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32985 Nr: 551-21.2010.811.0010

 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: ADELY SOARES DE OLIVEIRA TELOKEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002313-40.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

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 297899 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 06/04/2020 às 13hs00. 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: 1001305-28.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO(A))

TAIS PAULA COSTA LEITE OAB - MT26426/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001305-28.2019.8.11.0010 Requerente: Paulo 

Roberto da Silva Oliveira Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS Vistos etc, Trata-se de ação previdenciária de concessão de 

benefício assistencial ao portador de deficiência – LOAS – com pedido de 

tutela de urgência, movida por Paulo Roberto da Silva Oliveira em desfavor 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Recebida a inicial foi 

indeferido o pedido de tutela antecipada e determinada a intimação do 

requerido para apresentação de contestação. O requerido foi citado e 

apresentou contestação, arguindo preliminarmente prescrição das 

parcelas vencidas ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação e no 

mérito argumentou que o a autora não preenche os requisitos para 

concessão do benefício. Por fim, requereu o depoimento pessoal da 

autora (id. 21803530). O autor, por sua vez, apresentou impugnação 

refutando os argumentos do requerido (id. 22893392). É o relato. 

Fundamento e decido. Verifica-se que a preliminar arguida pelo requerido 

merece acolhimento, eis que, segundo o parágrafo único do artigo 103, da 

Lei nº 8.213/91, determina a prescrição, em cinco anos, de prestações 

vencidas e não pagas, in verbis: Parágrafo único. Prescreve em cinco 

anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer 

ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou 

diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, 

incapazes e ausentes, na forma do Código Civil. Desta forma, se houver 

valores a serem recebidos nesse lapso, a declaração de prescrição é de 

rigor. Considerando a necessidade de comprovar a deficiência do autor, 

bem como a insuficiência financeira, necessária a realização de perícia 

médica e estudo socioeconômico. Intime-se a assistente social do Juízo 

para realizar estudo socioeconômico na residência da parte autora, 

devendo o relatório ser apresentado no prazo de 20 dias, inclusive 

respondendo os quesitos do juízo que se encontram abaixo. Para 

realização da perícia médica nomeio a Dra. Soraya Kaffashi Soares 

Castro, CRM 2311/MT, com endereço profissional na Rua: Gago Coutinho, 

519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 78005-730, que deverá cumprir o 

encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 

do CPC), conforme a agenda disponibilizada perante este juízo, no dia 12 

de março de 2020, às 09h30. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados pelas partes e o 

grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de 

R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), obedecendo ao disposto no artigo 

28 da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. Os 

honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser custeados 

pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo em vista a 

gratuidade da justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada 

de cópia desta decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas 

partes, assim como da expressa menção à necessidade de comunicação 

a este Juízo da data do exame, assegurando-se ao profissional, a 

qualquer tempo, a consulta aos autos, assim como, desde já, agende data 

para a realização da perícia, devendo as partes serem intimadas nos 

termos do artigo 474 do Código de Processo Civil, momento em que estas 

e seus assistentes poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade 

contida no artigo 469 do mesmo diploma legal. Encaminhe-se ao Sr. Perito 

os quesitos das partes, bem como os quesitos do juízo, que se encontram 

abaixo. Deverá a Gestora Judiciária, assim que informada da data da 

realização dos trabalhos periciais, proceder às intimações necessárias, 

bem como, enviar ao profissional nomeado, os quesitos apresentados 

pelas partes e por este juízo. Faculto, ainda, a parte autora, dentro do 

prazo de 15 (quinze) dias, a indicação de perito (art. 465, §1º,II e III, do 

CPC/2015). QUESITOS DO JUÍZO LOAS (BENEFÍCIO ASSISTENCIAL) - 

LAUDO SOCIAL 1- Qual a composição do núcleo familiar que vive sob o 

mesmo teto (art. 20, § 1º, Lei 8.742/93), assim considerados o requerente, 

o cônjuge, a companheira, o companheiro, o filho não emancipado, de 

qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, os pais, e o irmão não 

emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido? 2- Qual 

a renda mensal bruta familiar (art. 4º, V, Decreto 6214/07), considerando a 

soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente, composta por 

salários, proventos, pensões, pensões alimentícias, benefícios de 

previdência pública ou privada, comissões, pro-labore, outros rendimentos 

do trabalho não assalariado, rendimentos do mercado informal ou 

autônomo, rendimentos auferidos do patrimônio, Renda Mensal Vitalícia e 

Benefício de Prestação Continuada, ressalvada a renda decorrente de 

benefício assistencial já percebido por idoso, em até um salário mínimo (art 

34, parágrafo único, Estatuto do Idoso)? 3- Foi apresentado algum 

comprovante de renda? A conclusão baseia-se apenas nas declarações 

obtidas quando da visita social? 4- As condições sócio-econômicas da 

família são compatíveis com a renda informada? 5- A residência é própria, 

alugada ou cedida? 6- Descrever as condições da residência, os móveis, 

automóveis e outros bens, bem como a localização e os benefícios do 

imóvel, tais como: asfalto, água, esgoto, escola pública, telefone, hospitais 

etc. LOAS (BENEFÍCIO ASSISTENCIAL) – AVALIAÇÃO CLÍNICA 1. O (a) 

periciando (a) apresenta deficiência física ou mental? 2. Qual ou quais? 3. 

O (a) periciando (a) encontra-se incapacitado para todo e qualquer tipo de 

trabalho, ou seja, é incapaz de prover ao próprio sustento? (Quesito 

dispensado em caso de menor de 16 anos – art. 4º, § 2º, Decreto 

6.214/07). 4. A incapacidade para o trabalho é permanente? Há 

prognóstico de reversão? Cabe reabilitação? (Quesito dispensado em 

caso de menor de 16 anos – art. 4º, § 2º, Decreto 6.214/07). 5. Em se 

tratando de menor de 16 anos, a deficiência avaliada, considerando a 

idade, produz limitação no desempenho de atividade física, cognitiva etc? 

E restrição da participação social (art. 4º, § 2º, Decreto 6.214/07)? Há 

prognóstico de normal desenvolvimento quando da idade adulta, incluindo 

colocação no mercado de trabalho, desenvolvimento social, afetivo, etc.? 

Após a juntada do laudo médico e do estudo, intimem-se as partes para 

manifestação e apos conclusos. Cumpra-se. Às providências. De Lisboa 

para Jaciara/MT, 29 de janeiro de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48227 Nr: 3516-35.2011.811.0010

 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): RICARDO ROVERSI, GENESIA FELIX ROVERSI, 

ROSA HELENA CESNIQUE ROVERSI, ONDINA ALVES ROVERSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ que, faço expedir intimação ao advogado da parte 

executada via DJE, para no prazo de 10(dez) dias efetuar depósito da 

diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51334 Nr: 3239-82.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. M. PREGO - ME, DIOGO MAGALHÃES 

PREGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, faço 

INTIMAÇÃO da parte EXECUTADOS para que efetue, no prazo de 5 (cinco) 

dias, o recolhimento das Custas Processuais no importe de R$ 83,31, a 

que foi condenado nos termos da r. sentença fls 50/50v. Este valor 

deverá ser recolhido num único boleto, discriminando o valor das custas, 

sendo R$ 83,31. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, clicar no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, em seguida 

clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em branco, a palavra “custas” 
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depois clicar na última opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES” em seguida preencher os campos com o número único 

do processo, como por exemplo: 1111-22.3333.8.11.0010, vai aparecer os 

dados do processo. Clicar em “PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem 

em laranja, então clicar em OK e em seguida preencher com o CPF do 

pagante. Marcar os itens custas e também taxas, se for o caso, incluir o 

valor de cada um (apenas números). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai 

gerar um boleto. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, protocolizar 

a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54987 Nr: 3410-05.2013.811.0010

 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: IVANILDO LAURENTINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORAL EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA, 

USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RÓBIE BITENCOURT IANHES - 

OAB:5.348-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Tardin - OAB:4479/MT, 

REINALDO DE TOLEDO MALULI - OAB:8534-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, faço 

INTIMAÇÃO da parte REQUERIDA para que efetue, no prazo de 5 (cinco) 

dias, o recolhimento das Custas Processuais no importe de R$ 92,04, a 

que foi condenado nos termos da r. sentença fls 46. Este valor deverá ser 

recolhido num único boleto, discriminando o valor das custas, sendo R$ 

92,04. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, em seguida clicar no item Emitir 

Guia – digitar no campo em branco, a palavra “custas” depois clicar na 

última opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES” em 

seguida preencher os campos com o número único do processo, como 

por exemplo: 1111-22.3333.8.11.0010, vai aparecer os dados do 

processo. Clicar em “PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem em laranja, 

então clicar em OK e em seguida preencher com o CPF do pagante. 

Marcar os itens custas e também taxas, se for o caso, incluir o valor de 

cada um (apenas números). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai gerar um 

boleto. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, protocolizar a guia 

(paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181 Nr: 200-05.1997.811.0010

 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: GERALDO RODRIGUES FILHO, ILZA MARIA DA SILVA 

RODRIGUES, ERNANI RODRIGUES MENDONÇA, SÔNIA MARIA BARBOSA 

RODRIGUES, GILSON RODRIGUES, MARIA CELESTE FERREIRA 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRMONDES FERREIRA DA SILVA JUNIOR, 

VILMA MURILA DE QUEIROZ CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3577-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOCASSINO JOSÉ TOMAS - 

OAB:MT 3612-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, faço 

INTIMAÇÃO da parte REQUERENTE para que efetue, no prazo de 5 (cinco) 

dias, o recolhimento das Custas Processuais no importe de R$ 684,45, a 

que foi condenado nos termos da r. sentença fls 364/366. Este valor 

deverá ser recolhido num único boleto, discriminando o valor das custas, 

sendo R$ 684,45. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, clicar no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, em seguida 

clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em branco, a palavra “custas” 

depois clicar na última opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES” em seguida preencher os campos com o número único 

do processo, como por exemplo: 1111-22.3333.8.11.0010, vai aparecer os 

dados do processo. Clicar em “PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem 

em laranja, então clicar em OK e em seguida preencher com o CPF do 

pagante. Marcar os itens custas e também taxas, se for o caso, incluir o 

valor de cada um (apenas números). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai 

gerar um boleto. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, protocolizar 

a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208 Nr: 110-94.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANASTÁCIO BENTO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:MT 3.610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, faço 

INTIMAÇÃO da parte EXEQUENTE para que efetue, no prazo de 5 (cinco) 

dias, o recolhimento das Custas Processuais no importe de R$ 212,86, a 

que foi condenado nos termos da r. sentença fls 45/46. Este valor deverá 

ser recolhido num único boleto, discriminando o valor das custas, sendo 

R$ 212,86. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, clicar no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, em seguida 

clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em branco, a palavra “custas” 

depois clicar na última opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES” em seguida preencher os campos com o número único 

do processo, como por exemplo: 1111-22.3333.8.11.0010, vai aparecer os 

dados do processo. Clicar em “PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem 

em laranja, então clicar em OK e em seguida preencher com o CPF do 

pagante. Marcar os itens custas e também taxas, se for o caso, incluir o 

valor de cada um (apenas números). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai 

gerar um boleto. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, protocolizar 

a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1128 Nr: 179-29.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES 

COMER.DO ESTADO DE M/T.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS PEREIRA SCHMIDT - 

OAB:11361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, faço 

INTIMAÇÃO da parte EXEQUENTE para que efetue, no prazo de 5 (cinco) 

dias, o recolhimento das Custas Processuais no importe de R$ 262,77, a 

que foi condenado nos termos da r. sentença fls 201. Este valor deverá 

ser recolhido num único boleto, discriminando o valor das custas, sendo 

R$ 262,77. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, clicar no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, em seguida 

clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em branco, a palavra “custas” 

depois clicar na última opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES” em seguida preencher os campos com o número único 

do processo, como por exemplo: 1111-22.3333.8.11.0010, vai aparecer os 

dados do processo. Clicar em “PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem 

em laranja, então clicar em OK e em seguida preencher com o CPF do 

pagante. Marcar os itens custas e também taxas, se for o caso, incluir o 

valor de cada um (apenas números). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai 

gerar um boleto. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, protocolizar 

a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1226 Nr: 401-94.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVARTINS SEEDS LTDA SOCIEDADE AGRÍCOLA 

GERMINAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA 

LTDA, ADIR ENAR DE VLIEGER, VILMAR LUIZ CADONA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELMA DAL PINO - 

OAB:84147/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILTON MONTEIRO 

CRUVINEL - OAB:10.046

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, faço 

INTIMAÇÃO da parte EXEQUENTE para que efetue, no prazo de 5 (cinco) 

dias, o recolhimento das Custas Processuais no importe de R$ 197,74, a 

que foi condenado nos termos da r. sentença fls 69/70. Este valor deverá 

ser recolhido num único boleto, discriminando o valor das custas, sendo 

R$ 197,74. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, clicar no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, em seguida 

clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em branco, a palavra “custas” 

depois clicar na última opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES” em seguida preencher os campos com o número único 

do processo, como por exemplo: 1111-22.3333.8.11.0010, vai aparecer os 

dados do processo. Clicar em “PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem 

em laranja, então clicar em OK e em seguida preencher com o CPF do 

pagante. Marcar os itens custas e também taxas, se for o caso, incluir o 

valor de cada um (apenas números). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai 

gerar um boleto. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, protocolizar 

a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3784 Nr: 13-41.1990.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINAN. 

PREV.ASSISTÊNCIA SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA IPAMERINA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT, MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA - 

OAB:10078MT, SILAS ELIZEU FILHO - OAB:72959

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, faço 

INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para que efetue, no prazo de 5 (cinco) 

dias, o recolhimento das Custas Processuais no importe de R$ 1775,65, a 

que foi condenado nos termos da r. sentença fls 174/174v. Este valor 

deverá ser recolhido num único boleto, discriminando o valor das custas, 

sendo R$ 331,35 e o valor da taxa judiciária de R$ 1444,30. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, clicar no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, em seguida clicar no item Emitir Guia – 

digitar no campo em branco, a palavra “custas” depois clicar na última 

opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES” em seguida 

preencher os campos com o número único do processo, como por 

exemplo: 1111-22.3333.8.11.0010, vai aparecer os dados do processo. 

Clicar em “PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem em laranja, então 

clicar em OK e em seguida preencher com o CPF do pagante. Marcar os 

itens custas e também taxas, se for o caso, incluir o valor de cada um 

(apenas números). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai gerar um boleto. 

Imprimir e após a efetivação do recolhimento, protocolizar a guia (paga) no 

Protocolo Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4439 Nr: 2286-36.2003.811.0010

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USINA JACIARA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DO AÇUCAR E DO ALCOOL - IAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÉLIX PEREIRA DE ALMEIDA 

JÚNIOR - OAB:1681, SAMUEL MARTINS GONÇALVES - OAB:17385/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VALTER TOLEDO FILHO 

- OAB:3.020.827-0, OSVALDO ANTONIO DE LIMA- PROCURADOR DA 

FAZENDA - OAB:3212/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, faço 

INTIMAÇÃO da parte EMBARGANTE para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das Custas Processuais no importe de R$ 

242,67, a que foi condenado nos termos da r. sentença fls 65. Este valor 

deverá ser recolhido num único boleto, discriminando o valor das custas, 

sendo R$ 242,67. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, clicar no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, em seguida 

clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em branco, a palavra “custas” 

depois clicar na última opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES” em seguida preencher os campos com o número único 

do processo, como por exemplo: 1111-22.3333.8.11.0010, vai aparecer os 

dados do processo. Clicar em “PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem 

em laranja, então clicar em OK e em seguida preencher com o CPF do 

pagante. Marcar os itens custas e também taxas, se for o caso, incluir o 

valor de cada um (apenas números). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai 

gerar um boleto. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, protocolizar 

a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000593-72.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR LARA DOS SANTOS (EXECUTADO)

JOSE CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO (EXECUTADO)

LARA DOS SANTOS CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 2ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA PROCESSO n. 

1000593-72.2018.8.11.0010 Valor da causa: R$ 647,20 ESPÉCIE: [Taxa de 

Licenciamento de Estabelecimento]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Endereço: desconhecido 

POLO PASSIVO: Nome: LARA DOS SANTOS CONSTRUTORA LTDA - ME 

Endereço: lugar incerto e não sabido Nome: JOSE CARLOS DOS SANTOS 

NASCIMENTO Endereço: lugar incerto e não sabido Nome: GILMAR LARA 

DOS SANTOS Endereço: lugar incerto e não sabido FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA 

INICIAL:"MUNICÍPIO DE JACIARA, por seu representante legal, vem, com 

fundamento na lei nº 6.830 de 22 de Dezembro de 1980, propor a presente 

EXECUÇÃO FISCAL, representada pela certidão de Dívida Ativa, anexa à 

presente e que desta faz parte integrante, em face de : Cidade: JACIARA - 

MT Setor/Quadra/Lote : RL 02, 659 Bairro : JARDIM LEBLON Compl.: - 

JACIARA - MT // Endereço Alternativo: Sócios CPF/CNPJ RG Endereço 

JOSE CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO 03843773190 1920583-0 , - 

GILMAR LARA DOS SANTOS 90580630110 2452607-02 RL 02, 659 

JARDIM LEBLON JACIARA - MT Por ser devedor da Importância de R$ 

647,20 P. Deferimento (seiscentos e quarenta e sete reais e vinte 

centavos) Requer, pois digne-se Vossa Excelência a ordenar a citação 

por oficial de Justiça do(a) devedor(a) ou quem de direito para, no prazo 

de 05(cinco) dias, pagar o débito apontado na Certidão, atualizado 

monetariamente, com os acréscimos legais, honorários advocatícios e 

custas processual, ou garantir a execução na forma do disposto no artigo 

9 da Lei 6.830/80, sob pena de penhora de bens suficientes para integral 

satisfação do débito, autorizando o oficial de justiça a cumprir as 

diligências na forma preceituada no parágrafo 2º do artigo 172 do Código 

de Processo Civil, e em caso de não pagamento no prazo de lei requer que 

seja deferida a PENHORA ONLINE. Requer, por fim, a fixação de 

honorários advocatícios. Nestes termos, dando à causa o valor de R$ 

647,20 (seiscentos e quarenta e sete reais e vinte centavos) , 

correspondente a débitos de (Taxa de Fiscalização e 

Funcionamento/2014, Taxa de Fiscalização e Funcionamento/2015, Taxa 

de Fiscalização e Funcionamento/2016, Taxa de Expediente/2014, Taxa de 

Expediente/2015, Taxa de Expediente/2016) calculados até a data do 

ajuizamento e sujeito a atualização na data do efetivo pagamento." 
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DECISÃO: "VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente 

despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) 

registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das 

custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte 

devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento 

de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da possiblidade de 

majoração no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do 

NCPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 

6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”;Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”.O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Jaciara–MT, 12 de abril de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva - Juiz de 

Direito." ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, CAMILA COUTINHO RIBEIRO, digitei. JACIARA, 7 de fevereiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003522-78.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CAMARAO DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 2ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA PROCESSO n. 

1003522-78.2018.8.11.0010 Valor da causa: R$ 949,40 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Endereço: desconhecido 

POLO PASSIVO: Nome: MARIA CAMARAO DE ARAUJO Endereço: lugar 

incerto e não sabido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL:"MUNICÍPIO DE JACIARA, por 

seu representante legal, vem, com fundamento na lei nº 6.830 de 22 de 

Dezembro de 1980, propor a presente EXECUÇÃO FISCAL, representada 

pela certidão de Dívida Ativa, anexa à presente e que desta faz parte 

integrante, em face de : Cidade: JACIARA - MT Setor/Quadra/Lote : 

Francisca Marçal Rodrigues, 110 Bairro : RESIDENCIAL ZE ARACA Compl.: 

- JACIARA - MT 00004/00002/13 Endereço Alternativo: Por ser devedor da 

Importância de R$ 949,40 P. Deferimento (novecentos e quarenta e nove 

reais e quarenta centavos) Requer, pois digne-se Vossa Excelência a 

ordenar a citação por oficial de Justiça do(a) devedor(a) ou quem de 

direito para, no prazo de 05(cinco) dias, pagar o débito apontado na 

Certidão, atualizado monetariamente, com os acréscimos legais, 

honorários advocatícios e custas processual, ou garantir a execução na 

forma do disposto no artigo 9 da Lei 6.830/80, sob pena de penhora de 

bens suficientes para integral satisfação do débito, autorizando o oficial 

de justiça a cumprir as diligências na forma preceituada no parágrafo 2º 

do artigo 172 do Código de Processo Civil, e em caso de não pagamento 

no prazo de lei requer que seja deferida a PENHORA ONLINE. Requer, por 

fim, a fixação de honorários advocatícios. Nestes termos, dando à causa 

o valor de R$ 949,40 (novecentos e quarenta e nove reais e quarenta 

centavos) , correspondente a débitos de (Imposto Predial Urbano/2014, 

Imposto Predial Urbano/2015, Imposto Predial Urbano/2016, Imposto Predial 

Urbano/2017, Taxa de Expediente/2014, Taxa de Expediente/2015, Taxa 

de Expediente/2016, Taxa de Expediente/2017, Taxa de Limpeza 

Pública/2014, Taxa de Limpeza Pública/2015, Taxa de Limpeza 

Pública/2016, Taxa de Limpeza Pública/2017, Taxa de Cons. Vias Lograd. 

Publico/2014, Taxa de Cons. Vias Lograd. Publico/2015, Taxa de Cons. 

Vias Lograd. Publico/2016, Taxa de Cons. Vias Lograd. Publico/2017) 

calculados até a data do ajuizamento e sujeito a atualização na data do 

efetivo pagamento." DECISÃO:" VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente 

inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O 

presente despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) 

arresto; d) registro da penhora ou do arresto, independentemente do 

pagamento das custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. 

Cite-se a parte devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pagar a dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, 

ficando consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária 

será reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da 

possiblidade de majoração no caso de rejeição de eventuais embargos 

(art. 827, §§ do NCPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o 

oficial de justiça fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se 

desde logo à avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de 

penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se 

forem rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita 

em leilão público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da 

LEF, observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 
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fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Jaciara–MT, 17 de dezembro de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva-Juiz 

de Direito." ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, CAMILA COUTINHO RIBEIRO, digitei. JACIARA, 7 de fevereiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003035-11.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERRAZ (EXECUTADO)

ANTONIO FERRAZ 38440563191 (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 2ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA PROCESSO n. 

1003035-11.2018.8.11.0010 Valor da causa: R$ 443,30 ESPÉCIE: [Taxa de 

Licenciamento de Estabelecimento]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Endereço: desconhecido 

POLO PASSIVO: Nome: ANTONIO FERRAZ 38440563191 Endereço: lugar 

incerto e não sabido Nome: ANTONIO FERRAZ Endereço: lugar incerto e 

não sabido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL:"MUNICÍPIO DE JACIARA, por seu representante legal, 

vem, com fundamento na lei nº 6.830 de 22 de Dezembro de 1980, propor 

a presente EXECUÇÃO FISCAL, representada pela certidão de Dívida 

Ativa, anexa à presente e que desta faz parte integrante, em face de : 

Cidade: JACIARA - MT Setor/Quadra/Lote : Rua Tabajaras, 467 Bairro : 

Santo Antonio Compl.: - JACIARA - MT // Endereço Alternativo: Sócios 

CPF/CNPJ RG Endereço ANTONIO FERRAZ 38440563191 05368243 Rua 

Tabajaras, 489 Santo Antonio JACIARA - MT Por ser devedor da 

Importância de R$ 443,30 P. Deferimento (quatrocentos e quarenta e três 

reais e trinta centavos) Requer, pois digne-se Vossa Excelência a ordenar 

a citação por oficial de Justiça do(a) devedor(a) ou quem de direito para, 

no prazo de 05(cinco) dias, pagar o débito apontado na Certidão, 

atualizado monetariamente, com os acréscimos legais, honorários 

advocatícios e custas processual, ou garantir a execução na forma do 

disposto no artigo 9 da Lei 6.830/80, sob pena de penhora de bens 

suficientes para integral satisfação do débito, autorizando o oficial de 

justiça a cumprir as diligências na forma preceituada no parágrafo 2º do 

artigo 172 do Código de Processo Civil, e em caso de não pagamento no 

prazo de lei requer que seja deferida a PENHORA ONLINE. Requer, por fim, 

a fixação de honorários advocatícios. Nestes termos, dando à causa o 

valor de R$ 443,30 (quatrocentos e quarenta e três reais e trinta 

centavos) , correspondente a débitos de (Taxa de Fiscalização e 

Funcionamento/2015, Taxa de Fiscalização e Funcionamento/2016, Taxa 

de Fiscalização e Funcionamento/2017, Taxa de Expediente/2015, Taxa de 

Expediente/2016, Taxa de Expediente/2017) calculados até a data do 

ajuizamento e sujeito a atualização na data do efetivo pagamento." 

DECISÃO: "Vistos, etc.A Fazenda Pública exequente requer a citação por 

edital do executado.Inicialmente, denoto que cabível a citação por edital in 

casu, considerando que inexitosas as tentativas de citação pessoal e, 

tendo em vista que o exequente, ao diligenciar a fim de localizar o 

endereço da executada, foi encontrado o mesmo endereço constante na 

CDA,Neste sentido dispõe o artigo 8º da LEF:Art. 8º - O executado será 

citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas:I - a citação será 

feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a 

requerer por outra forma;II - a citação pelo correio considera-se feita na 

data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for 

omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à 

agência postal;III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 

(quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por 

Oficial de Justiça ou por edital;IV - o edital de citação será afixado na sede 

do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como 

expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a 

indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a 

quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no 

Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.§ 1º - O 

executado ausente do País será citado por edital, com prazo de 60 

(sessenta) dias.§ 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição.Aliás, o egrégio STJ já julgou Recurso Especial 

acerca do tema, afetado à sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema: 

102), onde firmada a seguinte tese:A citação por edital na execução fiscal 

é cabível quando frustradas as demais modalidades.Vale consignar que 

se trata de entendimento vinculante pelo que possui aplicação obrigatória. 

Neste sentido: Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; ..]. Conforme entende a doutrina amplamente 

majoritária o art. 927 do Novo CPC é suficiente para consagrar a eficácia 

vinculante aos precedentes e enunciados sumulares previstos em seus 

incisos. Ou seja, “observarão” significa aplicarão de forma obrigatória. 

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil - 

volume único. p. 1304. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016). Desta forma, 

defiro a citação por edital da parte requerida com prazo de 30 (trinta) 

dias.Decorrido o prazo sem comparecimento da executada, nomeio a 

Defensoria Pública como sua curadora especial, conforme preceitua o 

artigo 72, inciso II, do CPC.Por outro lado, decorrido o prazo do edital sem 
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pagamento do débito, intime-se a Fazenda Pública para dar andamento ao 

feito no prazo de 15 (quinze) dias, indicando bens passíveis de 

penhora.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Jaciara/MT, 17 de dezembro de 2019.Laura Dorilêo Cândido - Juíza 

de Direito, em substituição legal" ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, CAMILA COUTINHO RIBEIRO, digitei. 

JACIARA, 7 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001096-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA RUIZ FERREIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 2ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE _30__ DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA PROCESSO n. 

1001096-93.2018.8.11.0010 Valor da causa: R$ 1.358,45 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Endereço: desconhecido 

POLO PASSIVO: Nome: CELIA RUIZ FERREIRA Endereço: LUGAR INCERTO 

E NÃO SABINDO FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos 

da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL:"O MUNICÍPIO DE JACIARA - ESTADO DE MATO 

GROSSO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 

03.347.135/0001-16, sediado na Prefeitura Municipal de Jaciara, localizada 

na Av. Antônio Ferreira Sobrinho, nº. 1.075, Centro – Jaciara/MT CEP: 

78.820-000, por seus procuradores in fine assinados (Portaria de 

nomeação - DOC. 01), vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, 

com fulcro na Lei 6830/80, arts. 585 e ss do CPC e demais disposições 

aplicáveis, propor a presente: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCALContra CÉLIA 

RUIZ FERREIRA, inscrita no CPF sob o nº. 091.349.658-82, localizado na 

Rua Itanhaém, nº 222, Jardim Apolo I – São José dos Campos/SP – CEP: 

12.243-160, pelos fundamentos fáticos e jurídicos expostos a seguir: 1. O 

MUNICÍPIO EXEQUENTE é credor da importância líquida, certa e exigível de 

R$ 1.358,45 (Um mil trezentos e cinquenta oito reais e quarenta cinco 

centavos), conforme CDAs anexa. 2. O demonstrativo do débito atualizado 

encontra-se formalizado na Certidão de Dívida Ativa constantes em anexo. 

Infrutíferos foram os esforços no sentido de receber amigavelmente o total 

de seu crédito, motivo pelo qual, o inadimplemento do Executado perante o 

fisco municipal enseja a presente execução fiscal. ANTE O EXPOSTO, 

requer-se a Vossa Excelência:a) a citação do(s) EXECUTADO(S) por 

correio com AR no endereço constante no preâmbulo para promover o 

pagamento do principal de R$ 1.358,45 (Um mil trezentos e cinquenta oito 

reais e quarenta cinco centavos), acrescido de juros, multa de mora e 

demais encargos constantes na CDA, honorários advocatícios à base de 

20% (vinte por cento) sobre o valor executado e demais cominações 

legais e de estilo, ou garantir a execução, nos termos do artigo 9º da Lei 

de Execuções Fiscais, sob pena de lhe ser penhorados quantos bens 

bastarem para garantir o pagamento da dívida; e, após, embargar, 

querendo, dentro do prazo legal, conforme artigo 16 da LEF, sob pena de 

aplicação do artigo 19 da LEF. b) que seja determinado à Secretaria que 

se o AVISO DE RECEBIMENTO da carta de citação não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, que seja 

IMEDIATAMENTE certificada nos autos para as providências do art. 8º, inc. 

III, da LEF (citação por Oficial ou por Edital); c) condenação do(s) 

executado(s) em custas e honorários advocatícios a ser fixados por o r. 

juízo; Dá-se à causa o valor de R$ 1.358,45 (Um mil trezentos e cinquenta 

oito reais e quarenta cinco centavos). Termos em que, Pede deferimento. 

Jaciara/MT, 22 de Maio de 2018. MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES Advogada do Município - OAB/MT 17119-B." DECISÃO: 

"VISTOS ETC A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial 

importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da 

penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das custas; e) 

avaliação dos bens penhorados ou arrestados.Cite-se o devedor na forma 

postulada para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora. O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 

30(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se o executado da possiblidade de majoração no caso de 

rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do NCPC).Não pago o débito 

nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do 

devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13).Se não forem 

oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de quaisquer 

bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens móveis ou 

imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o 

seguinte:Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser 

intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”;Súmula 128 

do STJ: “Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não 

houver lanço superior à avaliação”.O leilão será precedido de publicação 

de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º).Às providências.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário Jaciara–MT, 23 de maio de 2019 Valter 

Fabricio Simioni da Silva- Juiz de Direito." ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 
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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, LOURDETE PEREIRA GOMES, digitei. 

JACIARA, 7 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002125-81.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE BEATRIZ STRASSBURGER - ME (EXECUTADO)

SOLANGE BEATRIZ STRASSBURGER (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 2ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE _30__ DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA processo 

nº1001096-93.2018.811.0010 ESPÉCIE(IPTU IMOOSTO PREDIAL E 

TERROTORIAL URBANO) EXECUÇÃO FISCAL (1116) ENDEREÇO 

DESCONHECIDO POLO ATIVO NOME MUNICIPIO DE JACIARA-MT POLO 

PASSIVO: CELIA RUIZ FERREIRA ENDEREÇO INCERTO E NAÕ SABINDO 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL:Contribuinte: CPF/CNPJ: SOLANGE BEATRIZ 

STRASSBURGER ME 11644932000193 Endereço: Rua Itarare, Nº 1123 

Bairro: Centro CEP: 78820000 Complemento: EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA _____ VARA DA COMARCA DE JACIARA - 

MT. RG/Insc Estadual: MUNICÍPIO DE JACIARA Exercicio: 2018 CNPJ: 

03347135000116 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS AV. ANTÔNIO 

FERREIRA SOBRINHO, Nº 1075 - CENTRO R. A, defiro. Pagamento do 

débito em 05(cinco) dias da citação, fixo os honorários em ______% 

___________________________________ Juiz de Direito MUNICÍPIO DE 

JACIARA, por seu representante legal, vem, com fundamento na lei nº 

6.830 de 22 de Dezembro de 1980, propor a presente EXECUÇÃO FISCAL, 

representada pela certidão de Dívida Ativa, anexa à presente e que desta 

faz parte integrante, em face de : Cidade: JACIARA - MT 

Setor/Quadra/Lote : Rua Itarare, 1123 Bairro : Centro Compl.: - JACIARA - 

MT // Endereço Alternativo: Sócios CPF/CNPJ RG Endereço SOLANGE 

BEATRIZ STRASSBURGER 04639217986 62599766 Rua Itarare, 1123 

Centro JACIARA - MT Por ser devedor da Importância de R$ 253,64 P. 

Deferimento (duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro 

centavos) Requer, pois digne-se Vossa Excelência a ordenar a citação 

por oficial de Justiça do(a) devedor(a) ou quem de direito para, no prazo 

de 05(cinco) dias, pagar o débito apontado na Certidão, atualizado 

monetariamente, com os acréscimos legais, honorários advocatícios e 

custas processual, ou garantir a execução na forma do disposto no artigo 

9 da Lei 6.830/80, sob pena de penhora de bens suficientes para integral 

satisfação do débito, autorizando o oficial de justiça a cumprir as 

diligências na forma preceituada no parágrafo 2º do artigo 172 do Código 

de Processo Civil, e em caso de não pagamento no prazo de lei requer que 

seja deferida a PENHORA ONLINE. Requer, por fim, a fixação de 

honorários advocatícios. Nestes termos, dando à causa o valor de R$ 

253,64 (duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos) , 

correspondente a débitos de (Taxa de Fiscalização e 

Funcionamento/2014, Taxa de Expediente/2014) calculados até a data do 

ajuizamento e sujeito a atualização na data do efetivo pagamento. 

Proveniente de : Taxa de Fiscalização e Funcionamento/2014, Taxa de 

Expediente DECISÃO": VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita 

goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente 

despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) 

registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das 

custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados.Cite-se a parte 

devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento 

de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora.Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, 

ficando consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária 

será reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da 

possiblidade de majoração no caso de rejeição de eventuais embargos 

(art. 827, §§ do NCPC).Não pago o débito nem garantida à execução, o 

oficial de justiça fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se 

desde logo à avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de 

penhora (Lei 6.830/80, art. 13).Se não forem oferecidos embargos, ou se 

forem rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita 

em leilão público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da 

LEF, observando-se, ainda, o seguinte:Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”;Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”.O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º).Às 

providências.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário . 

Jaciara–MT, 6 de setembro de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz 

de Direito" ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, LOURDETE PEREIRA GOMES, digitei. JACIARA, 7 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 
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as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002662-77.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS LUIZ DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 2ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE _30__ DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA PROCESSO n. 

1002662-77.2018.8.11.0010 Valor da causa: R$ 686,34 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Endereço: desconhecido 

POLO PASSIVO: Nome: JONAS LUIZ DA SILVA Endereço: lugar incerto e 

não sabindo FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos 

da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL:"MUNICÍPIO DE JACIARA, por seu representante legal, 

vem, com fundamento na lei nº 6.830 de 22 de Dezembro de 1980, propor 

a presente EXECUÇÃO FISCAL, representada pela certidão de Dívida 

Ativa, anexa à presente e que desta faz parte integrante, em face de : 

Cidade: JACIARA - MT Setor/Quadra/Lote : Rua Bartira, 487 Bairro : Santo 

Antonio Compl.: Q 224 L 16 - JACIARA - MT 00003/00224/16 Endereço 

Alternativo: Por ser devedor da Importância de R$ 686,34 P. Deferimento 

(seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e quatro centavos) Requer, pois 

digne-se Vossa Excelência a ordenar a citação por oficial de Justiça do(a) 

devedor(a) ou quem de direit" DECISÃO": VISTOS ETC, A dívida ativa 

regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados.Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora.Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no caso de 

rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do NCPC).Não pago o débito 

nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do 

devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13).Se não forem 

oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de quaisquer 

bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens móveis ou 

imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o 

seguinte:Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser 

intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”;Súmula 128 

do STJ: “Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não 

houver lanço superior à avaliação”.O leilão será precedido de publicação 

de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º).Às providências.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Jaciara–MT, 30 de outubro de 2018. Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito" ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, LOURDETE PEREIRA GOMES, digitei. 

JACIARA, 7 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003321-86.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. V. SCHNEIDERS LANCHONETE - ME (EXECUTADO)

DARCI VILSON SCHNEIDERS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 2ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE __30_ DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA PROCESSO n. 

1003321-86.2018.8.11.0010 Valor da causa: R$ 1.494,50 ESPÉCIE: [Taxa 

de Licenciamento de Estabelecimento]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Endereço: desconhecido 

POLO PASSIVO: Nome: D. V. SCHNEIDERS LANCHONETE - ME Endereço: 
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LUGAR INCERTO E NÃO SABINDO Nome: DARCI VILSON SCHNEIDERS 

Endereço: LUGAR INCERTO E NÃO SABINDO FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL":80, propor a 

presente EXECUÇÃO FISCAL, representada pela certidão de Dívida Ativa, 

anexa à presente e que desta faz parte integrante, em face de : Cidade: 

JACIARA - MT Setor/Quadra/Lote : Av. Maraja, 3566 Bairro : Planalto 

Compl.: - JACIARA - MT // Endereço Alternativo: Sócios CPF/CNPJ RG 

Endereço DARCI VILSON SCHNEIDERS 64425126904 44409127 Av. 

Marajá, 3566 Planalto JACIARA - MT Por ser devedor da Importância de R$ 

1.494,50 P. Deferimento (um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e 

cinquenta centavos) Requer, pois digne-se Vossa Excelência a ordenar a 

citação por oficial de Justiça do(a) devedor(a) ou quem de direito para, no 

prazo de 05(cinco) dias, pagar o débito apontado na Certidão, atualizado 

monetariamente, com os acréscimos legais, honorários advocatícios e 

custas processual, ou garantir a execução na forma do disposto no artigo 

9 da Lei 6.830/80, sob pena de penhora de bens suficientes para integral 

satisfação do débito, autorizando o oficial de justiça a cumprir as 

diligências na forma preceituada no parágrafo 2º do artigo 172 do Código 

de Processo Civil, e em caso de não pagamento no prazo de lei requer que 

seja deferida a PENHORA ONLINE. Requer, por fim, a fixação de 

honorários advocatícios. Nestes termos, dando à causa o valor de R$ 

1.494,50 (um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta 

centavos) , correspondente a débitos de (Taxa de Fiscalização e 

Funcionamento/2014, Taxa de Fiscalização e Funcionamento/2015, Taxa 

de Fiscalização e Funcionamento/2016, Taxa de Fiscalização e 

Funcionamento/2017, Taxa de Expediente/2014, Taxa de Expediente/2015, 

Taxa de Expediente/2016, Taxa de Expediente/2017) calculados até a data 

do ajuizamento e sujeito a atualização na data do efetivo pagamento. 

Proveniente de : Taxa de Fiscalização e Funcionamento/2014, Taxa de 

Fiscalização e Funcionamento/2015, Taxa de Fiscalização e 

Funcionamento/2016, Taxa de Fiscalização e Funcionamento/2017, Taxa 

de Expediente/2014, Taxa de Expediente/2015, Taxa de Expediente/2016, 

Taxa de Expediente/2017 Certidão(ões): 88" DECISÃO:" VISTOS ETC, A 

dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez 

(Lei 6.830/80, art.3º).O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados.Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora.Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no caso de 

rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do NCPC).Não pago o débito 

nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do 

devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13).Se não forem 

oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de quaisquer 

bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens móveis ou 

imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o 

seguinte:Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser 

intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”;Súmula 128 

do STJ: “Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não 

houver lanço superior à avaliação”.O leilão será precedido de publicação 

de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º).Às providências.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Jaciara–MT, 4 de dezembro de 2018 Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito" ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, LOURDETE PEREIRA GOMES, digitei. 

JACIARA, 7 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002710-36.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEVERSON APARECIDO MATTOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 2ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30___ DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA PROCESSO n. 

1002710-36.2018.8.11.0010 Valor da causa: R$ 393,14 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Endereço: desconhecido 

POLO PASSIVO: Nome: JEVERSON APARECIDO MATTOS Endereço: 

LUGAR INCERTO E NÃO SABINDO FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL:"por seu representante legal, 

vem, com fundamento na lei nº 6.830 de 22 de Dezembro de 1980, propor 

a presente EXECUÇÃO FISCAL, representada pela certidão de Dívida 

Ativa, anexa à presente e que desta faz parte integrante, em face de : 

Cidade: JACIARA - MT Setor/Quadra/Lote : Rua Tabajaras, 1215 Bairro : 

Santo Antonio Compl.: Q 206 L 20 - JACIARA - MT 00003/00206/20 

Endereço Alternativo: Por ser devedor da Importância de R$ 393,14 P. 

Deferimento (trezentos e noventa e três reais e quatorze centavos) 

Requer, pois digne-se Vossa Excelência a ordenar a citação por oficial de 
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Justiça do(a) devedor(a) ou quem de direito para, no prazo de 05(cinco) 

dias, pagar o débito apontado na Certidão, atualizado monetariamente, com 

os acréscimos legais, honorários advocatícios e custas processual, ou 

garantir a execução na forma do disposto no artigo 9 da Lei 6.830/80, sob 

pena de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, 

autorizando o oficial de justiça a cumprir as diligências na forma 

preceituada no parágrafo 2º do artigo 172 do Código de Processo Civil, e 

em caso de não pagamento no prazo de lei requer que seja deferida a 

PENHORA ONLINE. Requer, por fim, a fixação de honorários advocatícios. 

Nestes termos, dando à causa o valor de R$ 393,14 (trezentos e noventa 

e três reais e quatorze centavos) , correspondente a débitos" DECISÃO:" 

VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial 

importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da 

penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das custas; e) 

avaliação dos bens penhorados ou arrestados.Cite-se a parte devedora 

na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, 

em caso de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela 

metade, advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no 

caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do NCPC).Não pago 

o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de 

bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13).Se não 

forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens 

móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o 

seguinte:Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser 

intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”;Súmula 128 

do STJ: “Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não 

houver lanço superior à avaliação”.O leilão será precedido de publicação 

de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º).Às providências.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Jaciara–MT, 30 de outubro de 2018. Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito" ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, LOURDETE PEREIRA GOMES, digitei. 

JACIARA, 7 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003284-59.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINH NOGUEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 2ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE __30_ DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA PROCESSO n. 

1003284-59.2018.8.11.0010 Valor da causa: R$ 374,42 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Endereço: desconhecido 

POLO PASSIVO: Nome: TEREZINH NOGUEIRA DA SILVA Endereço:LUGAR 

INCERTO E NÃO SABINDO FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL:"por seu representante legal, 

vem, com fundamento na lei nº 6.830 de 22 de Dezembro de 1980, propor 

a presente EXECUÇÃO FISCAL, representada pela certidão de Dívida 

Ativa, anexa à presente e que desta faz parte integrante, em face de : 

Cidade: JACIARA - MT Setor/Quadra/Lote : Rua Papoulas, 263 Bairro : 

Jardim Aurora Compl.: Q 12 L 11 - JACIARA - MT 00004/00012/11 

Endereço Alternativo: Por ser devedor da Importância de R$ 374,42 P. 

Deferimento (trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e dois 

centavos) Requer, pois digne-se Vossa Excelência a ordenar a citação 

por oficial de Justiça do(a) devedor(a) ou quem de direito para, no prazo 

de 05(cinco) dias, pagar o débito apontado na Certidão, atualizado 

monetariamente, com os acréscimos legais, honorários advocatícios e 

custas processual, ou garantir a execução na forma do disposto no artigo 

9 da Lei 6.830/80, sob pena de penhora de bens suficientes para integral 

satisfação do débito, autorizando o oficial de justiça a cumprir as 

diligências na forma preceituada no parágrafo 2º do artigo 172 do Código 

de Processo Civil, e em caso de não pagamento no prazo de lei requer que 

seja deferida a PENHORA ONLINE. Requer, por fim, a fixação de 

honorários advocatícios. Nestes termos, dando à causa o valor de R$ 

374,42 (trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) , 

correspondente a débitos de (Imposto Territorial Urbano/2014, Imposto 

Territorial Urbano/2015, Imposto Territorial Urbano/2016, Imposto Territorial 

Urbano/2017, Taxa de Expediente/2014, Taxa de Expediente/2015, Taxa 

de Expediente/2016, Taxa de Expediente/2017) calculados até a data do 

ajuizamento e sujeito a atualização na data do efetivo pagamento. 

Proveniente de : Imposto Territorial Urbano/2014, Imposto Territorial 

Urbano/2015, Imposto Territorial Urbano/2016, Imposto Territorial" 

DECISÃO": VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º).O presente 

despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) 

registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das 

custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados.Cite-se a parte 

devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento 

de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora.Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, 

ficando consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária 
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será reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da 

possiblidade de majoração no caso de rejeição de eventuais embargos 

(art. 827, §§ do NCPC).Não pago o débito nem garantida à execução, o 

oficial de justiça fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se 

desde logo à avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de 

penhora (Lei 6.830/80, art. 13) Se não forem oferecidos embargos, ou se 

forem rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita 

em leilão público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da 

LEF, observando-se, ainda, o seguinte:Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”;Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”.O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º).Às 

providências.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário . 

Jaciara–MT, 30 de novembro de 2018. Valter Fabricio Simioni Da Silva Juiz 

de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, LOURDETE PEREIRA GOMES, digitei. JACIARA, 7 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.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 82234 Nr: 3335-58.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR LUIZ FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - 

OAB:21825/0

 Vistos.

De início, não há que se falar em incompetência deste Juízo para 

processar e julgar o feito, uma vez que os fatos em análise se 

consumaram nesta Comarca de Jaciara/MT, conforme boletim de 

ocorrência.

 Assim, conforme dispõe o artigo 70, do Código de Processo Penal, a 

competência será determinada “pelo lugar em que se consumar a 

infração”, razão pela qual, afasto a preliminar levantada pela defesa de 

EDGAR LUIZ FIGUEIREDO e mantenho o recebimento da denúncia.

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

artigo 397 do Código de Processo Penal, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 19.03.2020 às 16h30min.

Expeçam-se precatórias, se necessário, bem como mandados e ofícios 

pertinentes.

Notifique-se o representante do Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 136005 Nr: 5061-62.2019.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELI CRISTINA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Hillebrand 

Feldmann - OAB:RS0047428, Ramón Fabro Zolet - OAB:RS0079668

 Vistos.

Designo o dia 04.03.2020 às 16h20min, para realização oitiva da 

testemunha MARIA ANTUNES.

Cumpra-se na forma deprecada, 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 e, intime-se via DJE, o advogado 

constituído, se houver.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136979 Nr: 188-82.2020.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO LEOMAR COSTA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO CORTEZ LOI - 

OAB:11152

 Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos para expedir 

INTIMAÇÃO do Advogado DR. PABLO CORTEZ LOI OAB/MT 11.152, via 

DJE, da audiência designada para o dia 04/03/2020 às 17h15min.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000255-30.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DOS SANTOS SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000255-30.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:WANDERSON 

DOS SANTOS SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSEANE 

MALHEIROS ALVIM 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: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 7 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-15.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAN FRANCA MORENO (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)

 

PROCESSO n. 1000256-15.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:JONATAN 

FRANCA MORENO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO BINOTTO 

PEREIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 

09:30 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 7 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: 1000258-82.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DOS SANTOS SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000258-82.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:WANDERSON 

DOS SANTOS SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSEANE 

MALHEIROS ALVIM POLO PASSIVO: IRESOLVE COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 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: 09:40 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 7 

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: 1000263-07.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE DA SILVA CARDOSO (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. 1000263-07.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:ELIZABETE DA 

SILVA CARDOSO 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: 09:50 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 7 

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: 1000265-74.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LENI ALVES RIBEIRO DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000265-74.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:LENI ALVES 

RIBEIRO DE AGUIAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI RIBEIRO DE 

MORAIS POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 7 

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: 1001344-25.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILMA BARBOSA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente do Fundo Municipal da Previdência Social - Prev Jaci 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS OAB - MT25690/O (ADVOGADO(A))

RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT10350/O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS RAIMUNDO ESTEVES OAB - MT0007255A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte promovida para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da 

petição de id n. 28963564.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001342-55.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANE SOUZA PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente do Fundo Municipal da Previdência Social - Prev Jaci 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS OAB - MT25690/O (ADVOGADO(A))

RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT10350/O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS RAIMUNDO ESTEVES OAB - MT0007255A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que as contestações de id n. 28958541 fora interposta 

no prazo legal. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono 

os autos para intimação da Parte autora para no prazo de 05 dias para 

apresentar impugnação a contestação de id n. 28958541, caso queira.

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)

 

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: 09:00 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000265-74.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LENI ALVES RIBEIRO DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB: MT21825/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 10:00 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB: MT23615/O 

Endereço: desconhecido Advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU 

OAB: MT0011683A Endereço: AV POTIGUARAS, 901, CENTRO, JACIARA 

- MT - CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no 

dia Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 09:00 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002307-67.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS 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:

JOAO BATISTA GODINHO DE OLIVEIRA (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. 28970588 , 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000133-51.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIANE MAHARA ANDRADE (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. 28975747 , 

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: 1000266-59.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA DA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000266-59.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:ANDRESSA DA 

SILVA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR 

ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD 

S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 10:10 , no 

endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 . CUIABÁ, 7 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: 1001487-14.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALINY MARTINS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARAIVA E SICILIANO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 28705477 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-44.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANEIDE GOMES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000267-44.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:GILVANEIDE 

GOMES NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES 

PONTES 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: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 19/05/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 7 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: 1000348-61.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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SILVANY SILVEIRA GONCALVES SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR OAB - MT17801/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 

nº 10661, Disponibilizado - 22/1/2020 e publicado em 23/01/2020 não se 

manifestou nos presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no 

prazo de 05 dias manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001657-83.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ROSA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 26263717 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, cancelo a audiência e nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

credora para no prazo de 05 dias manifestar-se nos autos, requerendo o 

que entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000941-56.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA OLIVEIRA NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 27350220 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000939-86.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 27340164 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000769-22.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DIAS COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO ROMEU DE ARRUDA (EXECUTADO)

LOCALIZA RENT A CAR SA (EXECUTADO)

CARLOS DOS SANTOS (EXECUTADO)

EDSON BATISTA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA CEOLIN LIMA OAB - MG152308 (ADVOGADO(A))

TAINARA LOURENCO RIBEIRO OAB - MT19898/O (ADVOGADO(A))

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

CAMILA ANELYSE MENDONCA MARGARIDA OAB - MG153019 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da parte requerida LOCALIZA RENT A CAR SA para informar os dados 

bancários a fim de que os valores sejam devolvidos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000328-70.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO VIRGINIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. nº 

10663, Disponibilizado - 24/1/2020 e publicado em 27/01/2020 não se 

manifestou nos presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no 

prazo de 05 dias manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-29.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIELE SILVA MATOS DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000268-29.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:CRISTIELE SILVA 

MATOS DE CARVALHO 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: 10:30 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 7 

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: 1000639-61.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA OAB - MT26556/O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO NUNES PICELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 24580827 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-14.2020.8.11.0010
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Parte(s) Polo Ativo:

JOEDNA SOUZA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000269-14.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:JOEDNA SOUZA 

MARTINS 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: 10:40 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 7 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: 1000270-96.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ESPERIDIAO PEREIRA DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000270-96.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:ESPERIDIAO 

PEREIRA DA SILVA FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 7 

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: 1003099-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIAN DA SILVA DE GOIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. nº 

10664, Disponibilizado - 27/1/2020 e publicado em 28/01/2020 não se 

manifestou nos presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no 

prazo de 05 dias manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-81.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE FELICIANO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000271-81.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:ALINE FELICIANO 

SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES 

PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 08:00 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 7 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Juara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002068-05.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL LUIZ DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ PINTO LOBATO (EXECUTADO)

MARIA DE FATIMA REGUINE GONCALVES LOBATO (EXECUTADO)

 

Intimar os ilustres advogados da parte autora para que efetue depósito de 

diligências do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, NOS TERMOS DA 

PORTARIA 062/2016/DF.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000392-56.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

AGENOR SEVERIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO AUGUSTO DA SILVA OAB - MT0015993A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CUIABÁ (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA SENTENÇA Processo: 1000392-56.2018.8.11.0018. AUTOR(A): 

AGENOR SEVERIANO DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - CUIABÁ Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA 

POR IDADE RURAL C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, 

movida por AGENOR SEVERIANO DA SILVA, contra o INSS - Instituto 

Nacional de Seguro Social. A inicial foi devidamente recebida em id. n. 

13677813, momento em que se deferiu os benefícios da justiça gratuita e 

indeferiu o pedido de tutela antecipada. Autarquia demandada apresentou 

contestação em id. n. 15276209, alegando como preliminar prescrição. 

Parte autora impugnou a contestação em id. n. 15400732. Decisão 

saneadora em id. n. 20014596, oportunidade em que rejeitou a preliminar 

arguida e designou audiência de instrução e julgamento. Audiência 

realizada em id. n. 22258733, oportunidade em que foi inquirida uma 

testemunha. Parte autora reiterou o pedido de tutela provisória de urgência 

em id. n. 22391586. Vieram-me os autos conclusos. É o relato. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, apenas para situar, o caso em 

comento versa sobre o direito ao benefício previdenciário de 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL, na modalidade de segurado 

especial, o que não foi, administrativamente, reconhecido, sob a alegação 

“falta de comprovação de atividade rural em números de meses idênticos 

à carência do benefício”. Pois bem. Importa reconhecer que a possibilidade 

de contagem de períodos de atividade rural anteriores à edição da Lei n.º 

8.213/91, para os fins almejados na demanda, independentemente de 

recolhimento das contribuições a eles correspondentes, encontra 

expressa previsão no art. 143, do citado diploma legal. Nestes termos é a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AR 

3621/SC, Terceira Seção, Rel. Min. Paulo Gallotti, DJ 16.06.2008, p. 1). No 

que concerne à comprovação do tempo de serviço rural, assim dispõe o 

art. 55, § 3º, da LBPS: Art. 55. [...] § 3º A comprovação do tempo de 

serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação 

administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá 

efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida 

prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de 

força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento. Não é 

possível, destarte, o reconhecimento do tempo de serviço baseado 

unicamente em prova testemunhal, nos termos da Súmula nº 149 do STJ: 

Súmula 149 - STJ A prova exclusivamente testemunhal não basta à 
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comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de beneficio 

previdenciário. Todavia, o que não se admite é o reconhecimento de tempo 

de serviço rural sem início de prova material durante todo o período. 

Diferentemente é a situação em que o segurado apresenta início de prova 

material, consubstanciado em documentos que remontam, apenas, a 

alguns anos do período a ser reconhecido. Nesse caso as lacunas de 

tempo podem ser supridas por meio de prova testemunhal. Saliente-se que 

a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais já 

sedimentou o entendimento de que para fins de comprovação do tempo de 

labor rural, o início de prova material deve ser contemporâneo à época dos 

fatos a provar (Súmula 34 - TNU), não exigindo, assim, que abranja todo o 

período. Mesma orientação restou acolhida ao tratar a TNU da prova 

material para fins de comprovação do tempo de serviço rural em 

aposentadoria rural por idade: Súmula 14 - TNU 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. Não 

está o juiz, ademais, em face do art. 371 do CPC - ao contrário do 

Administrador (jungido ao princípio da legalidade) -, adstrito à enumeração 

legal dos meios de comprovação do tempo de serviço rural, como 

estabelecido no art. 106 da LBPS, com a redação que lhe deu a Lei n.º 

11.718/08. Tem-se, portanto, que a lista de documentos elaborada pelo 

legislador - como também o era o elenco do parágrafo único do art. 106, 

em sua redação original - é meramente exemplificativa. Neste sentido: STJ, 

AR 3821/MS, Terceira Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 

05.05.2008, p. 1; STJ, AgRg no REsp 995.742/PB, Quinta Turma, Rel. Min. 

Laurita Vaz, DJ 24.03.2008, p. 1; Mesma orientação emana da Súmula 6 da 

Turma Nacional de Uniformização: Súmula 6 - TNU A certidão de 

casamento ou outro documento idôneo que evidencie a condição de 

trabalhador rural do cônjuge constitui início razoável de prova material da 

atividade rurícola. Por outro lado, como a Lei considera segurado especial 

o cônjuge ou companheiro, filhos e demais familiares que trabalhem 

conjuntamente com os segurados especiais (produtores, meeiros, 

arrendatários, pescadores artesanais etc.), nada mais lógico possam os 

documentos estar em nome destes últimos, porque, do contrário, 

estar-se-ia negando a condição de segurado especial àqueles que a Lei 

conferiu este apanágio, haja vista a hipossuficiência, informalidade e 

simplicidade de que se revestem as atividades desempenhadas. Veja-se, 

a propósito, a orientação jurisprudencial já sumulada: Súmula Nº 09 - TRU4 

Admitem-se como início de prova material, documentos em nome de 

integrantes do grupo envolvido no regime de economia familiar rural. A 

questão atinente à possibilidade de reconhecimento de labor rural ao 

segurado especial a partir dos 12 anos de idade também resta pacificada 

no âmbito dos Juizados Especiais Federais: Súmula 5 - TNU A prestação 

de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 

24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para 

fins previdenciários. Ressalte-se, ainda, que, com as recentes alterações 

promovidas na Lei n.º 8.213/91 pela Lei n.º 11.718/08, considera-se 

segurado especial no âmbito do RGPS: Art. 11. São segurados 

obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: [...] VII - 

como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em 

aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 

na condição de: a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, 

assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário 

rurais, que explore atividade: 1. agropecuária em área de até 4 (quatro) 

módulos fiscais; 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas 

atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei n.º 9.985, de 

18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida; b) 

pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão 

habitual ou principal meio de vida; e c) cônjuge ou companheiro, bem como 

filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do 

segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, 

comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. § 1º 

Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes. [...] § 6º Para serem considerados segurados 

especiais, o cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 

(dezesseis) anos ou os a estes equiparados deverão ter participação 

ativa nas atividades rurais do grupo familiar. § 7º O grupo familiar poderá 

utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado ou de 

trabalhador de que trata a alínea g do inciso V do caput deste artigo, em 

épocas de safra, à razão de, no máximo, 120 (cento e vinte) pessoas/dia 

no ano civil, em períodos corridos ou intercalados ou, ainda, por tempo 

equivalente em horas de trabalho. § 8º Não descaracteriza a condição de 

segurado especial: I - a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, 

meação ou comodato, de até 50% (cinquenta por cento) de imóvel rural 

cuja área total não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que 

outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, 

individualmente ou em regime de economia familiar; II - a exploração da 

atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por 

não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano; III - a participação em plano 

de previdência complementar instituído por entidade classista a que seja 

associado em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural 

em regime de economia familiar; e IV - ser beneficiário ou fazer parte de 

grupo familiar que tem algum componente que seja beneficiário de 

programa assistencial oficial de governo; V - a utilização pelo próprio 

grupo familiar, na exploração da atividade, de processo de beneficiamento 

ou industrialização artesanal, na forma do § 11 do art. 25 da Lei n.º 8.212, 

de 24 de julho de 1991; e VI - a associação em cooperativa agropecuária. 

§ 9º Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir 

outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de: I - benefício de 

pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo valor não 

supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência 

Social; II - benefício previdenciário pela participação em plano de 

previdência complementar instituído nos termos do inciso IV do § 8º deste 

artigo; III - exercício de atividade remunerada em período de entressafra ou 

do defeso, não superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou 

intercalados, no ano civil, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei 

n.º 8.212, de 24 julho de 1991; IV - exercício de mandato eletivo de 

dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais; V - 

exercício de mandato de vereador do Município em que desenvolve a 

atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída, 

exclusivamente, por segurados especiais, observado o disposto no § 13 

do art. 12 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991; VI - parceria ou 

meação outorgada na forma e condições estabelecidas no inciso I do § 8º 

deste artigo; VII - atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima 

produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada 

matéria-prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida na 

atividade não exceda ao menor benefício de prestação continuada da 

Previdência Social; e VIII - atividade artística, desde que em valor mensal 

inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. 

§ 10. O segurado especial fica excluído dessa categoria: I - a contar do 

primeiro dia do mês em que: a) deixar de satisfazer as condições 

estabelecidas no inciso VII do caput deste artigo, sem prejuízo do disposto 

no art. 15 desta Lei, ou exceder qualquer dos limites estabelecidos no 

inciso I do § 8º deste artigo; b) se enquadrar em qualquer outra categoria 

de segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social, 

ressalvado o disposto nos incisos III, V, VII e VIII do § 9º deste artigo, sem 

prejuízo do disposto no art. 15 desta Lei; e c) tornar-se segurado 

obrigatório de outro regime previdenciário; II - a contar do primeiro dia do 

mês subsequente ao da ocorrência, quando o grupo familiar a que 

pertence exceder o limite de: a) utilização de terceiros na exploração da 

atividade a que se refere o § 7º deste artigo; b) dias em atividade 

remunerada estabelecidos no inciso III do § 9º deste artigo; e c) dias de 

hospedagem a que se refere o inciso II do § 8º deste artigo. [...] Outrossim, 

o benefício assistencial concedido a qualquer dos membros do grupo 

familiar, ou ao próprio segurado, não descaracteriza a condição de 

segurado especial. Tampouco o fato de qualquer deles perceber benefício 

de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo valor não 

supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência 

Social, ou benefício previdenciário pela participação em plano de 

previdência complementar instituído por entidade classista a que seja 

associado em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural 

em regime de economia familiar (a despeito do erro material constante do 

art. 11, § 9º, inciso II, da Lei n.º 8.213/91 - inciso IV em vez de inciso III). 

Também o fato de outorgar, por meio de contrato escrito de parceria, 

meação ou comodato, de até 50% (cinquenta por cento) de imóvel rural 

cuja área total não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que 

outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, 

individualmente ou em regime de economia familiar, não descaracteriza a 

condição de segurado especial do proprietário. Veja-se que a totalidade 

do imóvel é que não poderá ser superior a quatro módulos fiscais, e não a 
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parcela outorgada ou remanescente. Há permissão legal, ainda, para que 

outras atividades sejam desenvolvidas pelo segurado ou outro membro do 

grupo, sem que isso descaracterize a condição de segurado especial ou o 

regime de economia familiar, como o exercício de mandato eletivo de 

dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais e o 

exercício de mandato de vereador do Município em que desenvolve a 

atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída, 

exclusivamente, por segurados especiais. Refira-se, entretanto, que o 

exercício de tais atividades não dispensa o recolhimento da contribuição 

devida em relação a elas. Ressalta-se, por fim, que a prova testemunhal 

são por este juízo colhidos e arquivados em meio eletrônico, conforme 

determina a CNGC. Com efeito, os requisitos legais para a concessão de 

benefício de aposentadoria por idade, na condição de segurado especial 

rural, são, em síntese: 1- Adimplemento do requisito etário: 60 anos para o 

homem; 55 anos para a mulher, na data do requerimento, na forma do art. 

48, parágrafo 1º da LBPS. 2- Enquadramento na condição de segurado 

especial rural, na forma do art. 11, VII da Lei 8.213/91. 3- Efetivo exercício 

de atividade rural imediatamente anterior ao requerimento administrativo 

por, no mínimo 180 meses, conforme art. 143, da LBPS. A exigência de 

exercício de atividade rural até data imediatamente anterior ao 

requerimento administrativo de aposentadoria rural foi reconhecida pelo 

STJ em sede de recurso repetitivo no RESP 1.354.908. Assim, ainda que o 

segurado cumpra os demais requisitos, estando ele afastado da atividade 

campesina quando do requerimento administrativo, não há que se falar em 

concessão de aposentadoria por idade rural. No caso dos autos, à data 

do requerimento administrativo e ajuizamento da ação a parte autora 

contava com mais de 60 anos de idade, cumprindo, pois, o requisito etário; 

A alegação de exercício de atividade rural durante o período 

imediatamente anterior ao requerimento restou evidenciada através do 

início de prova material consistente nos documentos juntados com a inicial, 

bem como pelo depoimento da testemunha colhido em juízo, o qual serve 

como prova suficiente para a comprovação do labor rural desenvolvido 

pela postulante no período requerido. Ademais, a referida testemunha, de 

modo geral, confirmou as assertivas da parte autora, dando conta que ela 

sempre trabalhou na agricultura em regime de economia familiar, sem 

auxílio de empregados. Desta feita, a instrução processual mostrou-se 

favorável às pretensões da parte autora, já que a prova colhida é idônea e 

racionalmente apta a comprovar o desempenho de atividades campesinas 

em regime de economia familiar. Diante do exposto, reconheço a atividade 

rural em regime de economia familiar desenvolvida pela parte autora no 

período de 180 meses imediatamente anteriores ao ajuizamento da ação. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para: a) RECONHECER 

como exercício rural o período de 180 meses imediatamente anteriores ao 

ajuizamento da ação. b) DETERMINAR ao INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social que CONCEDA aposentadoria rural por idade à AGENOR 

SEVERIANO DA SILVA (CPF 359.968.622-04), nos moldes do art. 48, 

parágrafos 1º e 2º, c/c art. 143, todos da Lei 8.213/91, com data do início 

do benefício – DIB – em 09.03.2018 (requerimento administrativo) com RMI 

no valor de um salário mínimo da época e RMA em um salário mínimo atual. 

c) CONDENAR o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social a pagar à parte 

autora as parcelas vencidas, verificadas mês a mês. Na atualização do 

valor devido, os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do 

enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de 

mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da 

citação válida”) no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei 

n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 

0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta 

de poupança que eventualmente venha ser estabelecido (AC 

2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de correção 

monetária. Assim, em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o 

julgado da seguinte forma: Nome do segurado: AGENOR SEVERIANO DA 

SILVA (CPF 359.968.622-04), Benefício Concedido: Aposentadoria Rural 

por Idade; Renda Mensal Atual: um salário mínimo; Data do Início do 

Benefício (DIB): Data do requerimento administrativo (09.03.2018); Prazo 

para cumprimento da sentença: Com o trânsito em julgado desta decisão, 

prazo de 30 (trinta) dias. Desse modo, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC. 

Autarquia isenta de custas, na forma da Lei Estadual 7.603/2001. FIXO os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até 

esta data, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do 

TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os 

honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre 

prestações vincendas). DEIXO DE DETERMINAR a remessa dos autos ao 

egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista o disposto 

no art. 496 do NCPC. Por derradeiro, ante a decisão supra, CONCEDO ao 

requerente a TUTELA ANTECIPADA, conforme pleiteado na inicial, 

DETERMINANDO o cumprimento imediato da presente deliberação. Desse 

modo, requisite-se a Secretaria a sua efetivação perante o Gerente 

Executivo do INSS da Comarca de Juara/MT, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, sob pena de multa de R$ 500,00, com fundamento no art. 537, do 

CPC, sem prejuízo da sanção pessoal prevista no art. 77, inciso IV e 

parágrafo único, do CPC, que desde já arbitro em R$ 800,00, a ser 

destinada ao FUNAJURIS. Após, INTIME-SE a parte demandante para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Com o trânsito 

em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de estilo, sem 

prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do recolhimento de 

taxa, se requerido no prazo do art. 523, §1º e § 3º, do NCPC. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. EXPEÇA-SE o necessário. Juara/MT, 

14 de Janeiro de 2020. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de 

Direito
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Parte(s) Polo Ativo:

L. S. NOVAIS IND. E COM. DE MADEIRAS - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GHYSLEN ROBSON LEHNEN OAB - MT0015312A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA SENTENÇA Processo: 1000180-35.2018.8.11.0018. AUTOR(A): L. 

S. NOVAIS IND. E COM. DE MADEIRAS - EPP REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização de Dano Moral e 

Antecipação de Tutela proposta L. S. NOVAIS E CIA LTDA EPP em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ambas 

devidamente qualificadas na inicial. Em síntese, alegou a parte autora que 

é sociedade empresária sendo cliente da empresa requerida, com a 

Unidade Consumidora - UC nº. 6/2515790-0. Afirmou ainda, que sempre 

pagou suas faturas de consumo de energia elétrica corretamente e que, 

no mês de março de 2018, foi surpreendida com uma fatura de energia de 

valor exorbitante, totalizando R$ 24.510,93 (vinte e quatro mil quinhentos e 

dez reais e noventa e três centavos). Pugnou, assim, pela concessão de 

tutela de urgência consistente em evitar que a empresa requerida 

interrompa o fornecimento de energia elétrica. Ao final, requereu a 

declaração de inexistência do débito discutido e a condenação da 

requerida ao pagamento de danos morais. Com a inicial vieram os 

documentos necessários. A tutela de urgência foi deferida após 

comprovação de caução no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), 

conforme id n. 12873572, o que foi prontamente cumprido conforme id n. 

13001009. Audiência de conciliação restou infrutífera. Devidamente citada, 

a requerida apresentou contestação, pugnando pela total improcedência 

da ação, alegando que não houve abusividade da cobrança. Afirmou que 

a autora se enquadra no chamado Grupo A de consumidores, que 

efetuam dois tipos de remuneração, um pagamento referente ao valor 

consumido e outro referente à potência disponibilizada. Também afirmou a 

inexistência de irregularidade no medidor de energia da unidade 

consumidora. Ao final, pugnou pela inexistência de dano moral. Juntou-se 

Impugnação à contestação. Fora determinado à intimação das partes, para 

querendo, apresentar as provas que pretendem produzir. As partes se 

manifestaram, informando não possuir interesse em produção de provas, 

bem como pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. De início, cumpre destacar 

que o caso em comento comporta o julgamento antecipado da lide, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, nos termos do Art. 355, 

inc. I, do CPC, vejamos: “O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver 

necessidade de produção de outras provas.” Não havendo questões 

preliminares a serem apreciadas passo, de imediato, à análise do mérito. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067410/2/2020 Página 357 de 703



Inicialmente, ressalta-se que não deve ser aplicado ao caso em apreço, o 

disposto no Código de Defesa do Consumidor, visto que a autora não é 

destinatária final, visto que utiliza a energia elétrica como insumo de sua 

atividade empresarial. Pois bem. Verifico, no caso em tela, que a parte 

requerida não logrou êxito em infirmar as alegações iniciais e que 

motivaram a propositura da presente ação, pois não se desincumbiu do 

ônus de comprovar o que provocou o faturamento do mês de março de 

2018, no valor indicado. Pelo contrário, resta evidenciado pelas faturas 

juntadas na inicial que o consumo de energia elétrica da requerente 

manteve-se estável, se comparado aos meses anteriores. Verifica-se que 

no mês questionado, o consumo foi de 19.803 KWh e que, nos meses 

anteriores (dez/17 a fev/18), o consumo variou entre 18.120 a 18.960 

KWh. Além do mais, no mês seguinte ao questionado, o consumo foi de 

21.279, sendo que o valor da fatura foi de R$18.601,55 (dezoito mil, 

seiscentos e um reais e cinquenta e cinco centavos), ou seja, valor 

superior ao combatido. Conforme ressaltado pela requerida “houve a 

confirmação da leitura informada na fatura contestada por meio da 

memória de massa do medidor, que foi verificada e não demonstrou 

valores divergentes dos faturados nos meses anteriores”, ou seja, o 

consumo se manteve estável, não sendo assim possível a discrepância 

existente entre a conta de um mês para outro. Assim, o consumo medido e 

tarifado se mostrou correto. Ocorre que, restou evidenciado a divergência 

no valor pago a título de Energia Reativa Excedente em Kwh, uma vez que 

no mês questionado, referido item constou a leitura como 32.103 KWh, 

sendo que nos meses anteriores (dez/17 a fev/18) o consumo variou 

entre 600 a 720 KWh. Cumpre destacar que, em suas manifestações, a 

parte requerida não apresentou justificativa para a medição da 

mencionada Energia Reativa Excedente em Kwh em patamar tão elevado. 

Desta forma, o pedido deve ser julgado parcialmente procedente para 

reconhecer a inexistência do débito referente ao item Energia Reativa 

Excedente em Kwh da fatura do mês de março/2018. No que tange aos 

danos morais, é cediço que atentam contra os direitos da personalidade, 

isto é, configuram lesão ao patrimônio imaterial das pessoas físicas e 

jurídicas. Noutro giro, os reflexos do dano moral, devem ser comprovados. 

No presente caso, diante de suas peculiaridades, a conduta da reclamada 

ao cobrar um valor exorbitante referente à energia elétrica, não trouxe à 

requerente constrangimento que extrapole os limites aceitáveis referentes 

ao mero aborrecimento. Dessa forma, a conduta da reclamada, mesmo 

atuando de forma inaceitável, não violou a esfera de direito da autora, pelo 

que, restou não configurado o dano moral. Por essas razões, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial a fim de DECLARAR 

inexistente o débito referente ao item Energia Reativa Excedente em Kwh 

da fatura do mês de março/2018 da unidade consumidora de nº 

6/2515790-0, devendo a empresa requerida no prazo de 05 dias, emitir 

nova fatura destacando o valor do referida item (R$11.904,44). Por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I do NCPC. Determino ainda a 

devolução da caução prestada pela parte autora, expedindo-se o 

competente alvará eletrônico para transferência em conta bancária a ser 

informada nos autos. Condeno ainda a requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do 

valor reconhecido como indevido, nos termos do art. 85, §2º do CPC/2015. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, à CAA. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juara/MT, 05 de fevereiro de 

2020. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000402-03.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GERVASIO SANDES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1000402-03.2018.8.11.0018. AUTOR(A): 

GERVASIO SANDES DE OLIVEIRA RÉU: ICATU SEGUROS S/A Vistos etc. 

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

demonstrando a imperiosidade de sua produção, no prazo de 15 dias. 

Decorrido tal prazo, sem a devida manifestação, o que deverá ser 

certificado, volte-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juara/MT, 14 de outubro de 2019. JULIANO HERMONT 

HERMES DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000221-02.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE MOYA MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte Autora, para que apresente contrarrazões ao 

Recurso de Apelação interposto no id. 25687461 no prazo de 15 (dez) 

dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001850-74.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA 1001850-74.2019.8.11.0018 EXEQUENTE: ADHEMAR DE BRITO 

FIGUEIRA PERES Advogado do(a) EXEQUENTE: ADHEMAR DE BRITO 

FIGUEIRA PERES - MT0011203A EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. A parte autora manifestou-se pela desistência da 

presente ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, 

bem como não há contestação juntada aos autos. O pedido de desistência 

formulado pela parte exequente merece acolhimento, porquanto é lícito a 

esta, a qualquer momento, desistir do processo. Ante o exposto, homologo 

o pedido de desistência, e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora em eventuais 

custas processuais e honorários advocatícios com fulcro no art. 90 do 

CPC. Sem honorários advocatícios, em face de inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juara/MT, 04 de Dezembro de 2019. JULIANO HERMONT 

HERMES DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001867-13.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

RAILDA PEREIRA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora para impugnar a contestação, em 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000679-82.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERALDO RODRIGUES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI STABLE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte AUTORA para comparecer a Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 08/04/2020, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001595-19.2019.8.11.0018
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Parte(s) Polo Ativo:

ROZILENE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZENIRO SANCHES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte AUTORA para comparecer a Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 16/04/2020, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001689-64.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISRAEL DE SOUZA FERIANE OAB - MT27535/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICE MARIA CARDOSO LAPAS (REQUERIDO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte autora, nos termos da Portaria 

62/2016-JUA, para que complemente a diligência do Sr. Oficial de Justiça 

no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Também, promovo sua intimação para 

se manifestar, no prazo de 15 dias acerca do novo atualizado do(a) 

promovido(a), sob pena de devolução da missiva.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002056-88.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. C. G. (AUTOR(A))

S. G. G. Q. (AUTOR(A))

A. Q. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KETLYN CAROLINE SCHMID OAB - MT0021200A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. Q. (REU)

 

Promovo a INTIMAÇÃO das partes para comparecerem a Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 02/03/2020, às 15h02min.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88665 Nr: 1027-88.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuza Tiago da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14.992-A

 Intimar o patrono do requerido, para apresentar em cartório judicial, em via 

física "CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 546654276" acostado cópia às 

fls. 97/99, do presente Autos, no qual consta a assinatura questionada, 

para ser encaminhado para Real Brasil para realização dos trabalhos 

períciais, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12478 Nr: 1237-96.2004.811.0018

 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: José de Arruda Câmara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Carlos Miranda de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL ZAVAREZE - 

OAB:10149/O

 INTIMAÇÃO das partes para realizar o pagamento integral do débito no 

prazo de 15 dias (artigo 523, do NCPC), conforme cálculo atualizado de 

fls. 1300/1303. Desde já fica a advertência de que não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo de 15 dias, o débito será acrescido de 

multa de 10% (dez por cento) e também de honorários advocatícios (art. 

523, §1º, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44033 Nr: 1143-70.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Pansani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Roberto Cavichiolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Luiz Martins - 

OAB:8981/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 Conforme a portaria 62/2016, promovo a INTIMAÇÃO da parte requerente 

para recolher diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 182,10 

(cento e oitenta e dois reais e dez centavos) para regular prosseguimento 

do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76886 Nr: 657-46.2016.811.0018

 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: LMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Proceder a intmação da requerida, para querendo apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, (ref.123), no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82503 Nr: 3225-35.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT/13431-B

 Certifico o decurso de prazo sem manifestação da requerida, eis que 

devidmanete citada, conforme AR acostado de ref. 39, nada requereu.

 Ante o exposto, impulsiono à parte autora para equerer o que de diretio, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134448 Nr: 5378-36.2019.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Cifra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME CARNEIRO 

QUEIROZ - OAB:163613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B

 Certifico a tempestividade dos embargos interpostos, nos termos do artigo 

16 da Lei 8.630/80. Ante o exposto, em cumprimento ao despacho de ref. 

4, procedo a a intimação da parte embargada para se manifestar nos 

autos, apresentando impugnação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90317 Nr: 1817-72.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adivanira Batista Casimiro, GCJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a citação da parte Ré para contestar o feito no prazo de 30 

(trinta) dias úteis (NCPC, art. 183), advertindo-a que a ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial (NCPC, art. 334 e 344).e intimação para 

manifestar acerca do laudo pericial acostado de ref.70, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56204 Nr: 2436-75.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Xavier dos Santos - ME, Edilson Xavier 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 Intimar a parte autora para que proceda o recolhimento de diligência do (a) 

oficial (a) de justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63491 Nr: 908-35.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Macedo Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Luiz Martins - 

OAB:8981/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:

 Intimar a parte autora para que proceda o recolhimento de diligência do (a) 

oficial (a) de justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001869-80.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. A. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TONI FERNANDES SANCHES OAB - MT0019529A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. A. D. O. D. S. (REQUERIDO)

P. A. O. D. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN OAB - MT0016592A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001869-80.2019.8.11.0018. REQUERENTE: ARISTEU 

DE ALMEIDA RIBEIRO REQUERIDO: BRUNIELE APARECIDA DE OLIVEIRA 

DA SILVA, PAULO ANDRE OLIVEIRA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Diante da 

noticia de que o menor e seu genitor estão residindo nesta Comarca, 

declaro este Juízo competente para processar a presente ação. Intime-se 

a parte autora acerta do processamento do feito nesta Comarca, bem 

como seu patrono para requerer o que de direito. Colha-se parecer 

Ministerial. Após concluso.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77329 Nr: 826-33.2016.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consorcios SICREDI Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rayf Roberto Tirloni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte autora, para retirar em secretária, carta 

precatória para seu devido cumprimento no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 18882 Nr: 1343-87.2006.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 (...) Não havendo a intimação pessoal da parte requerida para iniciar o 

cumprimento dos comandos da sentença, não há que se falar em título 

executivo, pois não verificada a mora da parte.Consoante o pedido de 

cumprimento de sentença (f. 210) a obrigação consistente em comprovar 

o licenciamento ambiental da propriedade, foi cumprido em 27/08/2.018. Já 

o segundo mandamento da sentença, consistente em cessação de 

atividades potencialmente degradantes do meio ambiental, teria sido 

cumprido em 27/08/2.018.Vê-se, portanto, que os comandos judiciais 

foram devidamente cumpridos, como se vê da própria petição de 

cumprimento de sentença, não havendo razões para o presente feito 

continuar tramitando.FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS acolho a 

impugnação ao cumprimento de sentença, para declarar a inexigibilidade 

do título executivo. OUTROSSIM, comprovado o adimplemento dos 

comandos da sentença, julgo extinto o cumprimento de sentença por estar 

satisfeita a obrigação, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC.Sem custas 

ou honorários, em relação à fase de cumprimento de 

sentença.Certifique-se se houve o pagamento, pela parte requerida, das 

custas e despesas processuais decorrentes do processo de 

conhecimento, imposta pela sentença de f. 145/149.Com o trânsito em 

julgado, oficie-se o CRI de Juara para que proceda a competente baixa na 

matrícula do imóvel.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29958 Nr: 2505-49.2008.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bertulina Rosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste tendo em vista do 

pedido de desarquivamento do presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37313 Nr: 1481-15.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. M. da Silva Comércio - ME ., Cristovão 

Manoel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Promovo a intimação do Patrono da parte autora para manifestar a 

respeito da certidão de fls. 97.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61248 Nr: 3862-88.2013.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giovanni Gouvea Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom Celular S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13.241-A, Monica Cristina Felizardo Vasconcelos - 

OAB:13.237-B/MT

 Promovo a intimação do Patrono da parte autora para requerer o que de 

direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 68895 Nr: 727-97.2015.811.0018

 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: Brasil Telecom S/A (OI), Brasil Telecom Celular S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo improcedente o pedido formulado, o 

que faço com RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do 

CPC e revogo a liminar concedida nos autos.Condeno a parte requerente 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.Por 

fim, INDEFIRO o pedido de f. 462/468 – sujeição do crédito, eis que a 

liberação da quantia depositada é viável quando encerrada a discussão 

sobre o valor da obrigação a ser adimplida.Seria admissível o 

levantamento dos valores caso depositados em conta vinculada ao juízo 

com finalidade de pagamento e tenha ocorrido antes da data de 

21-06-2016 (data do deferimento do processamento da recuperação 

judicial) o que não é o caso dos autos, onde o valor depositado teve 

caráter “caução” para apreciação de pedido de suspensão de cobrança 

de débito.Assim, observa-se que o débito ainda não foi liquidado, de modo 

que não se mostra adequada a liberação da quantia depositada como 

garantia do juízo, porquanto os pressupostos previstos na decisão do 

juízo universal não foram atendidos.Após o transito em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas necessárias.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70752 Nr: 1663-25.2015.811.0018

 AÇÃO: Prestação de Contas->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Laurindo Quintana, Gildete de Oliveira Quintana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos do Nascimento Quintana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164, Renato 

Maurilio Lopes - OAB:145802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/O MT

 Intimar Patrono da parte autora para conhecimento da certidão de fls. 106.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 101938 Nr: 7759-85.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Telefonica Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCON JUARA - DIRETOR DO PROCON DE 

JUARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELDER MASSAAKI KANAMARU 

- OAB:41075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Considerando que a parte requerida, foi citada nos termos da certidão de 

f. 189, deixando transcorrer o prazo para resposta “in albis”, 

CONSIDERO-A REVEL, nos termos do art. 344 do CPC.

Ademais, intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias 

especificarem as provas que desejam produzir, mencionando a 

pertinência, valendo o silêncio pela inexistência.

Após, volte-me conclusos para saneamento do feito e designação de 

audiência, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 117293 Nr: 6060-25.2018.811.0018

 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: Milton Queiroz Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Domingos, Rosa Moreira Domingos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Queiroz Lopes - 

OAB:9821-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Milton Queiroz intentou a presente ação de Suprimento Judicial do 

Consentimento em desfavor de Hélio Domingos e Rosa Moreira Domingos 

com intuito de que os requeridos/ vizinhos de propriedade rural 

assinassem declaração de reconhecimento de limites para fins de 

georreferenciamento de seu imóvel.

A inicial foi recebida em decisão de f. 135.

Entre um ato e outro, a parte autora peticionou, às f. 243-244 informando 

que está em vigência nova lei que prevê a desnecessidade de declaração 

de reconhecimento de limites para obtenção do pretendido, pugnando pela 

extinção do feito.

É o relato necessário. Fundamento e Decido.

Neste cenário verifico que a presente ação perdeu o objeto pretendido, eis 

que o objeto pretendido (declaração de reconhecimento de limites) não se 

faz necessária para o autor diante da nova lei promulgada.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS a teor o que dispõe o art. 485, § 3º, do 

CPC, com fundamento no inciso IV do mesmo artigo, JULGO EXTINTO o 

presente processo em razão da perda do objeto e desaparecimento do 

interesse de agir e ausência do pressuposto de desenvolvimento regular 

do processo.

Custas e honorários pelo autor (art.85, §10 do CPC).

Após transito em julgado, ao arquivo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86781 Nr: 116-76.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Marcelino Fracarolli - 

OAB:24914/O, Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17.762-A MT

 Intimar os patronos das partes da Sessão de Conciliação/Mediação 

designada para o dia 06/04/2020, às 15h00min.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-41.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO FRACAROLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR OAB - MT0019109A (ADVOGADO(A))

DOUGLAS MARCELINO FRACAROLLI OAB - MT24914/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000188-41.2020.8.11.0018 POLO ATIVO:JOSE 

APARECIDO FRACAROLLI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DOUGLAS 
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MARCELINO FRACAROLLI, ELIANE FUHR POLO PASSIVO: UNIMED NORTE 

DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência Juizado Especial 

- Juara Data: 24/03/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 . CUIABÁ, 7 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 127856 Nr: 2841-67.2019.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Eduardo de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17.762-A MT

 Vistos etc.

I. Intime-se a defesa do réu para informar se possui interesse na oitiva da 

testemunha Talisson Gatiner Cavalcante da Cruz. Caso demonstre 

interesse, necessário que seja declinado o endereço atualizado da 

testemunha.

II. Caso não haja interesse da defesa na oitiva da testemunha acima, 

abram-se vistas para as partes, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, 

oferecerem alegações finais.

Cumpra-se

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000442-61.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ORVANIA CASTRO DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANE DE BRITO BATISTA OAB - MT21950/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUDIBORGONHA CASTRO DA CUNHA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROCEDA COM O RECOLHIMENTO DA ASSINATURA NO TERMO DE 

CURATELA EXPEDIDO NA ID 22719867, BEM COMO PARA RETIRAR A 

CERTIDÃO DE HONORÁRIOS EXPEDIDA.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001354-92.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONON TEIXEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

ANGELA ROSANA BANDEIRA (EXECUTADO)

MASTER PROJETOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME 

(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 DE PENHORA E INTIMAÇÃO, EM DILIGÊNCIA 

A SER CUMPRIDA NO BAIRRO PADRE DUILIO E SETOR DE SERVIÇOS.. 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001643-54.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DE OLIVEIRA DE FRANCA (EXEQUENTE)

V. M. F. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBSON ALVES CAMARGO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001643-54.2019.8.11.0025 

EXEQUENTE: V. M. F. C., ELIANE DE OLIVEIRA DE FRANCA EXECUTADO: 

CLEBSON ALVES CAMARGO VISTOS. Cuida-se de cumprimento de 

sentença vertido por Vitor Manuel França Camargo, devidamente 

representados pela genitora, Eliane de Oliveira França, em face de 

Clebson Alves Camargo, objetando a execução de alimentos fixados em 

acordo firmado entre as partes nos autos nº 81-08.2011.811.0025 – cód. 

80633, que tramitou perante este Juízo. Consoante disciplinado no artigo 

531, § 2º, do CPC, o cumprimento de obrigação alimentar fundada em título 

judicial, deve ser intentado por pedido formulando no bojo dos próprios 

autos em que a decisão exequenda foi prolatada. Na hipótese em análise, 

considerando que o título exequendo foi constituído em processo que 

tramitava na forma física, seguindo o citado regramento, o presente pedido 

deveria ser formulado na forma física e no bojo dos autos principais. No 

entanto, considerando o teor do artigo 13, inciso II, da Resolução nº 

03/2018/TP, prevendo a tramitação eletrônica dos pedidos de cumprimento 

de sentença originados de processos físicos e, ainda, o disposto no §3º, 

possibilitando ao magistrado, a seu critério, a manutenção da tramitação 

eletrônica de processos que deveriam tramitar na forma física, em atenção 

aos princípios da razoável duração do processo e da celeridade de sua 

tramitação, determino que a presente execução tramite forma eletrônica. 

Portanto, à Escrivaria para promova as anotações necessárias, 

atentando-se ao disposto no § 1º, art. 13, da Res. 03/2018/TP. Passada 

essa premissa, da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos 

os requisitos do artigo 319 do NCPC, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, 

não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do NCPC, com 

fulcro no disposto no artigo 528 do mesmo codex, recebo a petição inicial. 

Cite-se o executado 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. No ato citatório deverão constar 

todas as advertências legais. Caso o devedor não promova o pagamento 

do débito, defiro, desde já, remessa aos órgãos de proteção ao crédito 

SPC e SERASA de certidão comprobatória da dívida objeto do presente 

processo. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Defiro o benefício 

da justiça gratuita na medida em que a requerente é pobre na acepção 

jurídica do termo não dispondo, assim, de meios para arcar com as 

despesas do processo sem se privar dos recursos indispensáveis à sua 

manutenção. Processe-se em segredo de justiça conforme recomenda o 

artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001407-73.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOYCE BORBA DEFENDI OAB - RO4030 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1001407-73.2017.8.11.0025 Exequente: Walhans Aparecido 

Soares Mattos Executado: Adilson Medeiros de Mattos VISTOS. Conforme 

se infere da petição de ID. 22912810, a advogada dativa nomeada para 

patrocinar o exequente, declinou do encargo. Deste modo, nomeio para 

desempenhar o encargo o(a) advogado(a) Sônia Bispo Golo, OAB/MT 
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20.634/O. Intime-se o(a) causídico(a) para tomar ciência da presente 

nomeação, bem como para manifestar o que entender de direito. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001592-14.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO PEREIRA PASSOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MONTEIRO TAVARES OAB - MT0019736A (ADVOGADO(A))

ROMILDO DE PAIVA OAB - MT23620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATERIAIS DE CONSTRUCOES SANTIAGO LTDA - ME (REU)

 

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 DE CITAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER 

CUMPRIDA NO(S) BAIRRO(S) MODULO 6. 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: 1000006-05.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE DA SILVA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO OAB - MT19056/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSOS CLINICA E DISTRIBUIDORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA 

- ME (REU)

EDVALDO DA SILVA CAMPOS ME - ME (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA 

DEVOLUÇÃO DO AR NEGATIVO NO PRAZO DE CINCO DIAS

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000084-96.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANI ELZA GABRIEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO VILALBA MARI (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA 

NEGATIVA.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000602-52.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEDIJU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME (REU)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 

02/04/2020, ÀS 14H00MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA 

COMARCA DE JUÍNA-MT.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000584-65.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. M. C. R. (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

LUIS FELIPE AVILA PRADO OAB - RS34772-A (ADVOGADO(A))

B. S. R. (HERDEIRO)

E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

F. N. -. M. D. F. (TERCEIRO INTERESSADO)

SUELEN NUNES RODRIGUES OAB - GO35883 (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

A. G. D. U. (TERCEIRO INTERESSADO)

DHIOGO DE SOUZA NERI OAB - GO36234 (ADVOGADO(A))

M. D. J. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo nº: 1000584-65.2018.8.11.0025 Inventariante: Marcos 

Dhiogo Ramos Inventariado: Espólio de Conceição de Maria Cruz Ramos 

VISTOS, etc. Instado a dar andamento efetivo, a arrecadar de forma 

integral os bens da herança, apresentando de modo completo as 

declarações, atravessou o inventariante pedido de destituição do mister 

que lhe foi atribuído, aparentemente imputando ao juízo e à coherdeira a 

responsabilidade pela péssima condução da administração da herança. 

Dito isso, porque se cuida de encargo que demanda comprometimento e 

confiança, demonstrada a incapacidade do inventariante de exercer o 

mister, destituo-o da função e determino a intimação dos demais herdeiros, 

para que manifestem interesse na assunção do encargo, no prazo de 15 

dias, pena de nomeação de administrador judicial, às expensas do Espólio. 

Havendo manifestação positiva, compareça o interessado em juízo para 

assinar termo de compromisso e colheita da assinatura do compromissado 

nomeado. Prestado o compromisso, assuma o inventariante a posse de 

todos os bens da herança, apresente as últimas declarações de forma 

completa e escorreita, além de informar, com laudos, fotografias e outros 

documentos, o estado e a situação do patrimônio encontrado, adotando as 

medidas necessárias para conservação do patrimônio, bem como de 

busca pelo atingimento de dividendos mais lucrativos à renda dos bens 

inventariados, determinando ainda que providencie a notificação do 

inventariante destituído para que preste contas, de maneira contábil, do 

período em que a herança esteve sob sua administração. Prazo 

improrrogável de 30 dias. Não havendo indicação de herdeiro interessado 

na inventariança, certifique-se e conclusos para nomeação de interventor 

judicial. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo e, após, conclusos para novas deliberações, atentando para a 

ordem anterior de registro e cadastramento de todas as partes 

interessadas e seus advogados. Às providências. Juína (MT), 23 de 

janeiro de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 55584 Nr: 1865-54.2010.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI UNIVALES - COOP. DE CRÉD.VALE DO 

JURUENA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NALDO ALBERTON, ROSANI HERCULANA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 Realizada a pesquisa no sistema RENAJUD, junte-se aos autos e dê-se 

vistas ao exequente.Se infrutíferas essas primeiras diligências, e porque a 

ideia de que a busca de bens do devedor, declarados aos órgãos 

fazendários, nada mais é do que materialização da ideia de colaboração 

como um dos vetores orientativos do novo papel do magistrado no 

processo modernos é consolidada na jurisprudência nacional como 

representativa inclusive do princípio segundo o qual a execução se faz em 

benefício do credor, isto é, volta-se à satisfação da dívida em cobrança 

judicia, acolho o pedido de utilização da ferramenta virtual INFOJUD, na 

forma regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça, permitindo o 

acesso às informações patrimoniais lançadas pelos contribuintes nas 

Declarações de Renda prestadas à Receita Federal do Brasil, medida que 

nada tem de extraordinária ou desarrazoada, especialmente em hipóteses 
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como a dos autos, em que a renitência do devedor em pagar o débito é 

flagrante.Sendo assim, se não localizados valores pecuniários à garantia 

da execução e automóveis em nome do devedor, defiro o pedido 

formulado de que sejam realizadas pesquisas no sistema INFOJUD sobre a 

evolução e a situação patrimonial oficialmente declarada pelos 

devedores.Sem prejuízo, porque o cumprimento de sentença tramita desde 

2018, quando já vigente o art. 921 do NCPC, que estabelece textualmente 

a existência de prescrição intercorrente de natureza civil, em caso de 

deserção em todas diligências, manifeste-se o exequente sobre a 

incidência da regra prescricional definida no dispositivo suso 

mencionado.Intime-se, expedindo-se o necessário e decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, conclusos para novas deliberações.Às 

providências.Juína (MT), 06 de fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz 

de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 56574 Nr: 2855-45.2010.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DE FREITAS FAGUNDES, EDNA MARIA 

FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ANTONIO ORMINDO 

FAGUNDES - OAB:OAB/PR 36.620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO RENATO RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5789

 Indicados bens pelo demandado, manifeste-se o exequente no prazo de 5 

dias.Na hipótese de inércia do executado, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para satisfação da 

obrigação. Não sendo localizados bens em nome do devedor, deverá o 

meirinho, na mesma oportunidade, relacionar os bens que guarnecem a 

sua residência (art. 836, §§1º e 2º, CPC).Efetivada a penhora, intime-se o 

executado para, querendo, opor embargos à penhora; não localizados 

bens, intime-se o credor a dar andamento efetivo à execução, advertindo 

que se trata de procedimento que se arrasta desde 2016, ou seja, 

passível de incidência da regra do art. 921 do NCPC, que estabelece a 

forma de contagem da prescrição intercorrente nas execuções de títulos 

judiciais e extrajudiciais.Às providências.Juína/MT, 6 de fevereiro de 

2020.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 12764 Nr: 2393-69.2002.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE CAROLINI BARROS DE MELLO, 

MONIQUE CRISTINI BARROS DE MELLO, ROSANA BARROS DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 Sem prejuízo e no mesmo prazo, porque o cumprimento de sentença se 

iniciou em 2011, ou seja, antes da assunção do CPC/15, mas defronte ao 

entendimento sufragado pela Corte Cidadã no julgamento do IAC n. 01, 

segundo o qual a ideia de prescrição intercorrente sempre esteve 

presente no ordenamento jurídico processual, porque é corolário lógico do 

princípio da estabilidade das relações jurídicas, intime-se o exequente a se 

manifestar sobre a possível ocorrência da prescrição do crédito em 

cobrança, abordando e enfrentando todos os temas, de forma específica, 

delineados na jurisprudência do STJ, quais sejam:“1.1Incide a prescrição 

intercorrente, quando o exequente permanece inerte por prazo superior 

ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação 

extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.1.2 O termo 

inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do 

prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do 

transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 

6.830/80).1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência 

apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na 

data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se 

pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo 

prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação 

irretroativa da norma processual).“ (STJ, Incidente de Assunção de 

Competência n. 01, Relator: Min. Marco Aurélio Belizze).Decorrido prazo, 

com ou sem manifestação do credor, certifique-se e conclusos para 

novas deliberações. Providências necessárias.Juína/MT, 06 de fevereiro 

de 2020. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 3574 Nr: 58-58.1994.811.0025

 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: JOSÉ ANTONIO MIGUEL NETO, ROSIMARA MARIA 

BOTELHO ANDRADE MIGUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍLIO GIROTTO, NILVO NOATTO, NESTOR 

AFONSO DE CAMPOS, DAVID VANZELLA, AIRES POLESE, DOMINGOS 

AUGUSTO VANZELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MAGDALENA REZENDE DE 

LACERDA - OAB:OAB/MT 18.287, FABIO SILVA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 9.473, GILVANY MARIA MENDONÇA B. MARTINS - 

OAB:54762, JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13.701/MT, JOSÉ 

ESTEVES DE LACERDA FILHO - OAB:1.988, JOSE ESTEVES DE 

LACERDA FILHO - OAB:2492/O, PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/O, ROSEMERI MITSUE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VICTOR GOMES DE 

SIQUEIRA - OAB:12246/MT, Sisane Vanzella - OAB:OAB/MT 5971

 Por isso, nesse particular, afasto a pretensão autoral.Doutro lado, porque 

o perito nomeado, sr. Marcelo Parreira, solenemente desobedeceu a 

ordem para resposta dos quesitos suplementares apresentados às fl. 

1901/1903, destituo-o do encargo, determinando sua exclusão dos 

cadastros do juízo, porque a função de auxiliar judicial reclama confiança 

e credibilidade.Ato contínuo, nomeio como perito judicial, o sr. Fabio da 

Silva Lima, perito avaliador credenciado no Banco de Peritos do TJMT (tel: 

66-999665913), para funcionar como perito deste juízo, para 

complementação do laudo pericial de fls. 2050/2132, em especial para 

responder aos quesitos suplementares de fls. 1901/1903. Intime-se o 

perito ora nomeado para dizer se aceita o encargo, bem como apresentar 

sua proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, §2º, 

CPC), observando que se cuida de complementação de laudo e não de 

nova perícia.Apresentada proposta de honorários intime-se o executado 

(a quem incumbe o recolhimento da despesa, porque se trata de prova 

requerida por ele) para se manifestar em 05 dias (art. 465, §3º, CPC), e, 

se concorde, efetuar o depósito do montante no prazo de 10 

dias.Depositado o valor correspondente aos honorários, intime-se perito 

para declinar data em que será realizada a perícia, bem como informar os 

dados pessoais e bancários para futuro e eventual levantamento dos 

valores.O valor dos honorários periciais será levantado após a entrega do 

laudo.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 6 de 

fevereiro de 2020 FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000144-98.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DOS SANTOS BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO WINCK SPRICIGO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000144-98.2020.8.11.0025 EXEQUENTE: MARCIA 

APARECIDA DOS SANTOS BRITO EXECUTADO: LUIS FERNANDO WINCK 

SPRICIGO Vistos, etc. Considerando que a petição inicial foi endereçada 

ao JEC, advindo a este Juízo apenas por um equívoco no momento da 

distribuição, conforme informado na manifestação de Id n. 28831662, 

determino, com esteio nos princípios da cooperação e da economia 

processual, a remessa do feito ao Juizado Especial Cível desta Comarca, 

com as nossas homenagens. Preceda-se à baixa dos autos. Às 

providências. Juína/MT, 5 de fevereiro de 2020. DAIANE MARILYN VAZ 
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Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000719-43.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. Z. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA OAB - MT0021917A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. V. D. O. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, comprovar o recolhimento das custas 

judiciais e taxa judiciária, sob pena de extinção do feito e cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290, CPC. Valor da causa: $34,779.40 

ESPÉCIE: [CONTRATOS BANCÁRIOS]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., s/n, NÚCLEO CIDADE DE DEUS, 

S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: 

ISAEL JOSE DA FONSECA - ME Endereço: Avenida 04 de Julho, 66, 

Centro, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 Nome: EZAEL THIAGO DOS 

SANTOS FONSECA Endereço: Avenida 04 de Julho, 01, Centro, 

CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 Nome: ISAEL JOSE DA FONSECA 

Endereço: Avenida Giglio Rizieri, 66, Centro, CASTANHEIRA - MT - CEP: 

78345-000 JUÍNA, 07 de FEVEREIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) 

FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação 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:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA CIÊNCIA 

DA SENTENÇA ABAIXO TRANSCRITA. Valor da causa: $34,779.40 

ESPÉCIE: [CONTRATOS BANCÁRIOS]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., s/n, NÚCLEO CIDADE DE DEUS, 

S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: 

ISAEL JOSE DA FONSECA - ME Endereço: Avenida 04 de Julho, 66, 

Centro, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 Nome: EZAEL THIAGO DOS 

SANTOS FONSECA Endereço: Avenida 04 de Julho, 01, Centro, 

CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 Nome: ISAEL JOSE DA FONSECA 

Endereço: Avenida Giglio Rizieri, 66, Centro, CASTANHEIRA - MT - CEP: 

78345-000 SENTENÇA: 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 VAZJuíza de Direito. JUÍNA, 07 de FEVEREIRO de 2020. 

(Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação 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)

 

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

Intimação 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)

 

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

Intimação 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)

 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067410/2/2020 Página 365 de 703



autos o pagamento. Às providências. Juína/MT, 6 de fevereiro de 2020. 

DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação 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)

 

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

Intimação 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000118-03.2020.8.11.0025 AUTOR(A): NEKI 

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

Intimação 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)

 

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

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001594-13.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DORVALINA BIANCHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS OAB - RO6507 (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALENTIM BIANCHIM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Certidão Certifico que, via contato telefônico, foi agendada nova data da 

perícia para o dia 12 de Março de 2020, as 09:30 no Consultório da Dra. 

Silvana Sperandio Souza, localizado nesta cidade, na Avenida Dep. Hitler 

Sansão, nº 275-N, no Bairro Módulo I. JUÍNA, 7 de fevereiro de 2020 

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO Analista Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, 

TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 

TELEFONE: (66) 355661563

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29572 Nr: 1298-96.2005.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERNANDES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito a fim de promover a intimação 

do exequente para apresentar o cálculo atualizado e requerer o que 

entender por direito no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121284 Nr: 2163-36.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIENE GOMES LEAL BRANDÃO, MAGNO 

GONÇALVES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar 

acerca da certidão de fl. 80.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80050 Nr: 4593-68.2010.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NILVA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE 

SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se as partes para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca o laudo pericial de fls. 305-321.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91556 Nr: 5985-72.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE 

MADEIRAS AQUARIUS LTDA ME, DANIEL SCHEFFER HAHN, LUCIANA 

QUADROS

 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:

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste 

acerca da certidão de fl. 143.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118767 Nr: 697-07.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES CIPRIANO DE SOUZA, LUIZ 

CONSTANTINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) Advogado(a) da parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) oficial(a) de justiça, por meio do 

sistema de arrecadação http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, conforme 

provimento nº 7/2017-CGJ/TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51681 Nr: 4866-81.2009.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIDALINA MILOCA DRESCH RIGODANZO, ARIETE 

JUSSARA DRESCH ROGODANZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉRICA MARIA GEIGER RIGODANZO, FABIANA 

RIGODANZO BERRETA, IVAN LUIS RIGODANZO, ESPÓLIO DE ARLY IVÃ 

RIGODANZO, LUCIANA RIGODANZO, MÁXIMO RIGODANZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANITA MADALENA RIGODANZO 

EGGER - OAB:22617/PR, EUNICE ELENA IORIS DA ROSA - OAB:, EUNICE 

ELENA IORIS DA ROSA - OAB:6850/MT, EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT, RAFAEL JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO RODRIGUES 

MOREY - OAB:, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 (...) "No mais, a fim de evitar futura alegação de nulidade da sentença 

(art. 115, CPC/2015), determino a inclusão do Espólio de Arly Ivã 

Rigodanzo no polo passivo desta ação, devendo ser citado para, 

querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (...)"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84451 Nr: 4859-21.2011.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDENILSO BATISTA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - 

OAB:OAB/MT 905-A, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 INTIME-SE a parte autora na pessoa de seu causídico(a) para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender por direito de modo a 

possibilitar o devido prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121254 Nr: 2141-75.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RERS, GHRS, AR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SONIA BISPO GOLO - 

OAB:20.634/0

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

acerca da petição de fls. 193-194, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137552 Nr: 1613-70.2018.811.0025

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 INTIME-SE o causídico da parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, retirar em cartório a respectiva certidão de honorários advocatícios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89396 Nr: 3593-62.2012.811.0025

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIO SANTOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT, ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar 

acerca da certidão de fl. 166.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125004 Nr: 4415-12.2016.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEROLA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME, EDSON 

TRENTINI, JOANA SELMA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO GERALDO DE 

OLIVEIRA - OAB:18619-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o embargante para, no prazo legal, se manifestar quanto aos 

embargos opostos nas fls. 40-44

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001596-80.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILIO CAIADO FRAGA FILHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO NORBERTO TOMASINI OAB - MT24124/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1001596-80.2019.8.11.0025 IMPETRANTE: AMARILIO 

CAIADO FRAGA FILHO IMPETRADO: PROCURADOR CHEFE DA 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O 
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presente mandado de segurança foi impetrado para o fim de determinar 

que o impetrado se abstenha de condicionar a emissão de nota fiscal para 

comercialização de gado ao prévio pagamento de multa administrativa, 

sendo a medida liminar deferida nesse sentido. No entanto, vem o 

impetrante, em manifestação de Id n. 26813146, pugnando por nova 

determinação judicial, desta vez para determinar que autoridade coatora 

se abstenha de exigir certidão negativa de débitos para usufruto do 

diferimento tributário quando da emissão da nota fiscal ou, 

subsidiariamente, que a autoridade coatora forneça a certidão positiva 

com efeitos negativos de débitos – CPND a fim de que consiga emitir nota 

fiscal com o diferimento do imposto. Sem rodeios, consigno que a nova 

pretensão do impetrante é totalmente descabida, primeiro porque amplia 

sobremaneira o objeto desta ação constitucional, o que é inadmissível, 

segundo porque não cabe ao Poder Judiciário afastar a normatização 

estadual no tocante ao recolhimento dos impostos ou simplesmente 

conceder um tipo de “alvará” para que determinada pessoa consiga, à 

revelia do preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação fiscal, 

obter qualquer benefício ou diferimento. Assim sendo, seja porque o 

diferimento tributário não é objeto deste mandamus, seja porque não cabe 

ao Poder Judiciário isentar qualquer pessoa do cumprimento da legislação, 

indefiro o requerimento de Id n. 26813146. Intimem-se as partes. Preclusa 

a via recursal, concluso para sentença. Às providências. 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.: 81339 Nr: 990-50.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN JHONES ROSA SILVA - 

OAB:MT/21.812, CLARI JOSÉ STUANI - OAB:OAB/MT 21.949/O

 Vistos,

Considerando a informação fornecida pelo Juízo Deprecado de que a 

comarca dispõe do Sistema de Videoconferência para a realização do ato 

(fl. 126-128), DESIGNO o dia 22/06/2020, às 15h15min, para audiência de 

instrução e julgamento, visando inquirir a testemunha Jeicy Cristina 

Navasconi.

OFICIE-SE ao Juízo Deprecado acerca da designação da audiência, 

inclusive, para que encaminhe o link e a senha de acesso ao sistema de 

videoconferência, o qual deverá ser encaminhado no seguinte e-mail: 

juina.3vara@tjmt.jus.br, cuja solenidade seja presidida por este juízo 

deprecante.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 47790 Nr: 615-20.2009.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIAS NASCIMENTO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 Vistos,

1. MANTENHO a decisão objurgada pelos seus próprios fundamentos.

2. REMETAM-SE os autos ao e. Tribunal de Justiça para apreciação, com 

as nossas homenagens e a certidão exigida pela CNGC.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 123799 Nr: 3729-20.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO DO NASCIMENTO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GILBERTO TRINDADE 

PIRES - OAB:23790

 Vistos,

EXPEÇA-SE carta precatória para oitiva da vítima no endereço indicado 

pelo Ministério Público à f. 147. Para tanto, FIXO o prazo de 90 (noventa) 

dias para o retorno da missiva.

No mais, AGUARDE-SE a realização da audiência para o interrogatório do 

acusado agendada pelo juízo deprecante para o dia 30/03/2020.

Com o retorno das missivas, INTIMEM-SE as partes para apresentarem 

suas alegações finais, no prazo legal, iniciando pelo Ministério Público.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 150298 Nr: 5385-07.2019.811.0025

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO PEDRO MENEZES MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA APARECIDA DAVID - 

OAB:4889-A/MT

 Ante o exposto, CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA a JOÃO PEDRO 

MENEZES MARQUES, mediante as seguintes medidas cautelares:a) 

COMPARECIMENTO do acusado em todos os atos do processo, estando o 

beneficiado proibido de alterar seu endereço sem comunicação a este 

Juízo;b) PROIBIÇÃO de acesso ou frequência a bares e prostíbulos;c) 

PROIBIÇÃO de ausentar-se da Comarca de Juína por período superior a 15 

dias sem prévia comunicação;EXPEÇA-SE ALVARÁ de SOLTURA, salvo 

se por outro motivo estiver preso, ficando o acusado ADVERTIDO de que 

o descumprimento das medidas cautelares acima determinadas poderá 

redundar na aplicação de outras medidas que garanta a instrução 

processual, inclusive prisão preventiva.No ato da soltura, DEVERÁ o Sr. 

Meirinho LER expressamente tais condições, alertando-se das 

consequências do descumprimento.RECOLHA-SE eventual mandado de 

prisão em aberto, atualizando-se o BNMP 2.0.Após, ENCAMINHEM-SE os 

autos imediatamente ao Ministério Público para oferecimento da 

denúncia.CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001008-73.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA PIRES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (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 14:40. 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: 8010458-57.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATERIAL FORTE INCORPORADORA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA GARCIA MOREIRA OAB - MT20198-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n.: 8010458-57.2015.8.11.0025 
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Exequente: Rogério Fernandes Executada: Material Forte Incorporadora 

Ltda. V I S T O S, Cuida-se de pedido incidental de redirecionamento da 

execução fulcrada nas regras dos arts. 1.023 e 1.024 do CCB, os quais, 

segundo o credor, permitem a responsabilização dos sócios da sociedade 

limitada pelas dívidas remanescentes da empresa, após a sua dissolução 

societária. Diretamente ao ponto, é necessário relembrar que o Direito das 

Empresas, acolhido como parte integrante do sistema civil geral pelo 

Código Civil de 2002, consagra o princípio da autonomia patrimonial da 

pessoa jurídica, que pode assim ser sintetizado: “A mais relevante 

consequência dessa conceituação das pessoas jurídicas é sintetizada no 

princípio da autonomia. As pessoas jurídicas não se confundem com as 

pessoas que a integram — dizia preceito do antigo Código Civil. Em outros 

termos, a pessoa jurídica e cada um dos seus membros são sujeitos de 

direito autônomos, distintos, inconfundíveis. (...) Em razão do princípio da 

autonomia da pessoa jurídica, é ela mesma parte dos negócios jurídicos. 

Faz-se presente à celebração do ato, evidentemente, por meio de uma 

pessoa física que por ela assina o instrumento. Mas é a pessoa jurídica 

que está manifestando a vontade, vinculando-se ao contrato, assumindo 

direitos e contraindo obrigações em virtude do negócio jurídico. (COELHO, 

Fábio Ulhoa. Curso de Direito Civil – Parte Geral, ed. Saraiva, pág. 533). 

Vale dizer: a pessoa jurídica existe e se extingue no mundo jurídico, em 

regra, como um ser autônomo de seus sócios e, bem por isso, a liquidação 

regular da sociedade não se presta a jogar sobre os antigos componentes 

dela a responsabilidade de responderem por eventuais dívidas que a 

pessoa jurídica extinta possuía. Diz-se em regra porque, na dicção da 

melhor doutrina e da jurisprudência da Corte Cidadã, é possível que os 

sócios venham a ser chamados a responder por dívidas da sociedade 

limitada extinta, desde que fique comprovado que a extinção resultou em 

divisão do patrimônio líquido positivo, o que, por certo, não se faz de modo 

incidental e automático no curso da execução. Sobre o tema, lapidar a 

decisão do STJ, verbis: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE 

LIMITADA. 1.DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE 

DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 

43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA 

INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a sucessão material e 

processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa 

jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por 

débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2. 

A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, 

prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a 

sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo 

societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 3. Em 

sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital 

social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas 

dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da 

sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de 

patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 

4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão 

da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a 

ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 

do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de 

processo judicial...” (STJ, REsp nº 1.784.032/SP, Relator: Ministro Marco 

Aurélio Bellizze). Portanto, duas são as questões a serem esclarecidas: 

(a) é possível haver reconhecimento da sucessão obrigacional, mas isso 

depende de demonstração da existência de patrimônio líquido positivo e de 

sua efetiva distribuição entre seus sócios; (b) demonstração essa que 

necessita ser realizada em procedimento incidental próprio (art. 687 do 

CPC/2015, de aplicação analógica à hipótese). Desse modo, defiro ao 

exequente prazo de 15 dias para amoldar seu pedido ao regramento 

processual vigente, observando o procedimento de habilitação dos 

sucessores da pessoa jurídica extinta, no bojo do qual haverá de se 

discutir e demonstrar a condição material necessária ao reconhecimento 

da transferência da responsabilidade executória ora em comento. 

Realizada a habilitação, intimem-se os sócios a se manifestar sobre as 

alegações do exequente; inerte o credor, rejeito desde já o pedido de 

redirecionamento da execução e determino que a parte adote as 

diligências necessárias ao impulsionamento da execução, pena de 

extinção por desídia. Por fim, constatando que devidamente intimado o 

executado deixou de indicar quais são e onde estão os bens passíveis de 

penhora, caracterizando a situação do art. 774, V do CPC, aplico ao 

devedor a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, que fixo em 

10% do valor atualizado do crédito exequendo, reversível em favor do 

exequente e que deverá ser agregada ao montante do crédito a ser 

excutido. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002117-25.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DANTAS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. Representações Georreferenciamento e Topografia (REQUERIDO)

GILMARQUES MACEDO (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 14:50. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000875-65.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEI GUSTAVO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação de ambas as partes, por intermédio dos(as) advogados(as) 

constituídos(as), para requererem o que entenderem de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, ante o retorno dos autos da instância superior.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002127-69.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R R BERNARDO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO OAB - MT21923/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ROSA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1002127-69.2019.8.11.0025. 

REQUERENTE: R R BERNARDO - ME REQUERIDO: RODRIGO ROSA 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. Cuida-se de ação monitória 

promovida por R R Bernardo-ME em face de Rodrigo Rosa dos Santos, 

objetivando o recebimento do valor de R$ 19.378,04 (dezenove mil e 

trezentos e setenta e oito reais e quatro centavos), decorrentes de uma 

compra de peças em geral. Atermada a reclamação aduzida pelo 

requerente, procedida à citação do réu em 29/11/2019, via AR de Id 

26776726, foi designada audiência de conciliação, tendo o réu se 

ausentado injustificadamente, o que acarretou na declaração da revelia 

com os reflexos dela decorrentes. Desta feita, com embasamento ao 

enunciado n° 5 do FONAJE (Fórum Permanente dos Coordenadores de 

Juizados Especiais do Brasil) que assinala: “A correspondência ou 

contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor”. Assim, ausente o requerido na 

audiência, deve-se aplicar o artigo 20 da Lei n° 9.099/95, o que implica 

dizer que a parte requerida deverá suportar os ônus de sua inércia, salvo 

se houver nos autos elementos capazes de infirmar as alegações 

exordiais. Pelo exposto, resta incontroverso o fato alegado na inicial, bem 

como o valor inadimplido de R$ 7.381,87 (sete mil e trezentos e oitenta e 

um reais e oitenta e sete centavos), já que não foram contestadas tais 

afirmações e não existem provas ou indícios processuais que 

desautorizem a aplicação dos consectários lógicos da ausência de defesa 

constatada. Tratando-se de demanda cujas questões fáticas estão bem 

delineadas e o demandado é revel, resta evidente a inexistência de 
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controvérsia sobre a matéria de fato e a desnecessidade de dilatação da 

instrução probatória, impondo-se ao julgador, como corolário lógico do 

princípio da duração razoável do processo, o dever de decidir diretamente 

a lide, nos termos do artigo 355, I, do NCPC, entregando a prestação 

jurisdicional de modo eficiente e célere. Dito isso, analisando os autos, 

constata-se, com facilidade, que não se desincumbiu o requerido de 

infirmar a tese inicial, porque mesmo citado a se defender, manteve-se 

inerte, o que, a mingua de razões que façam arrefecer a veracidade das 

alegações iniciais, leva à conclusão de que, de fato, o requerido é 

devedor do cheque apresentado aos autos. Assim sendo, a junção do 

material probatório, demonstrado por meio de documentos, notas de 

controle de vendas Id. 26291161, comprovam e deixam clara a veracidade 

das alegações do requerente.APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

NOTA DE CRÉDITO RURAL - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - 

AUSÊNCIA DE RESPOSTA DO RÉU - REVELIA - OCORRÊNCIA - EFEITOS - 

RECURSO PROVIDO. O prazo prescricional para mover ação de execução 

direta do credito se inicia a partir do vencimento da cédula de crédito rural 

e vence em três anos. Expirada a força executiva da cédula rural 

pignoratícia, inicia-se o prazo quinquenal para o manejo da ação de 

cobrança, por se tratar de dívida líquida constante de documento 

particular, de acordo com art. 206, § 5º, I do CCB. A revelia leva à 

presunção relativa da veracidade dos fatos articulados na inicial, de modo 

que a ausência de resposta do réu quanto a determinado fato não implica, 

necessariamente, a procedência do pedido, podendo o magistrado 

apreciar livremente o conjunto probatório e demais circunstâncias 

existentes nos autos. As provas carreadas pelo autor são suficientes 

para embasar o seu pedido, as quais, somadas à revelia do réu, autorizam 

a sua condenação. v.v.: O prazo prescricional aplicável à cobrança de 

dívida líquida constante de instrumento público ou particular é de 05 anos, 

nos termos do art. 206, § 5º, inc. I, do Código Civil. (TJ-MG - AC: 

10243110015092001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 

09/10/2013, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

01/11/2013) Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do 

CPC, condenando o requerido ao pagamento do valor de R$ 7.381,87 (sete 

mil e trezentos e oitenta e um reais e oitenta e sete centavos), com juros 

de mora e correção monetária a partir da citação. Sem custas a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, execute-se na 

forma da Lei, alertando que caso o condenado não efetue o pagamento no 

prazo de 15 (quinze) dias, o montante da condenação será acrescido de 

multa no percentual de 10% (dez por cento). P.I.C. Juína-MT, 3 de 

fevereiro 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, 3 de fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001825-11.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA CRISTINA DA SILVA DASSOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DINIZ DE OLIVEIRA OAB - MT14411/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação de ambas as partes, por intermédio dos(as) advogados(as) 

constituídos(as), para requererem o que entenderem de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, ante o retorno dos autos da instância superior.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001783-88.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HADRIEL DE CASTRO MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/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 JUÍNA Processo: 1001783-88.2019.8.11.0025. 

REQUERENTE: HADRIEL DE CASTRO MELO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO 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 acordo firmado entre as partes foi devidamente cumprido, 

conforme manifestação de Id. 28070824. 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. Custas nos termos do acordo. 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, 30 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, 30 de janeiro de 2020. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001783-88.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HADRIEL DE CASTRO MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/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 JUÍNA Processo: 1001783-88.2019.8.11.0025. 

REQUERENTE: HADRIEL DE CASTRO MELO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO 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 acordo firmado entre as partes foi devidamente cumprido, 

conforme manifestação de Id. 28070824. 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. Custas nos termos do acordo. 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, 30 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, 30 de janeiro de 2020. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001861-19.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (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))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para 

15/02/2019 às 12h20min. O prazo iniciar-se em 21 de Janeiro de 2019, 

conforme Provimento nº 16/2018 do Conselho da Magistratura do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001861-19.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação de ambas as partes, por intermédio dos(as) advogados(as) 

constituídos(as), para requererem o que entenderem de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, ante o retorno dos autos da instância superior.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-89.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANE CARLA DO CARMO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000164-89.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:RAIANE CARLA 

DO CARMO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR 

ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JUÍNA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 20/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - 

CEP: 78320-000 . CUIABÁ, 7 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: 1000752-67.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WILMA BALICKI VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS OAB - RO6507 (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSOS CLINICA E DISTRIBUIDORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA 

- ME (REQUERIDO)

 

Intimação do (a) Requerente, através do (a) advogado (a), para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, ante o retorno dos 

autos da instância superior.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001765-67.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ FISCHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (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 JUÍNA Processo: 1001765-67.2019.8.11.0025. 

REQUERENTE: EDSON LUIZ FISCHER REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. PROPOSTA DE SENTENÇA V I S T O S, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com indenização 

por danos morais, em que o requerente Edson Luiz Fischer alega, em 

síntese, que teve seu nome negativado indevidamente pelo requerido 

Banco Bradesco Financiamentos S.A. Afirma o autor que o requerido 

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 algum empréstimo ou autorizou que alguém fizesse em 

seu nome. Por fim, aduz que em decorrência de tal negativação está 

impossibilitado 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 o reclamado ter defendido a licitude da sua 

conduta, ao argumento de que o débito seria decorrente de um contrato 

estabelecido entre ele e o autor, 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 pelo consumidor, é incumbência do responsável 

pela cobrança dos débitos demonstrar, de forma inconcussa, a origem da 

dívida, o que não logrou fazer o réu, ao contrário, apresentou defesa 

genérica e sem bases sólidas. Logo, resta incontroverso a falha na 

prestação dos serviços pelo reclamado ao inscrever o nome do autor 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 do reclamado é suficiente para caracterizar o dano moral, na 

medida em que o autor 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. O entendimento jurisprudencial majoritário é indene de dúvidas 

acerca do dever de indenizar, no caso de negativação indevida nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito: AGRAVO REGIMENTAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. DESNECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS. REEXAME DE PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 1 - A indevida manutenção da 

inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes gera o 

direito à indenização por danos morais, sendo desnecessária a 

comprovação dos prejuízos suportados, pois são óbvios os efeitos 

nocivos da negativação (STJ, AgRg no Ag 845.875/RN, Rel. Ministro 

FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA). 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. 

No caso em tela, atento às peculiaridades da situação e à situação 

econômica dos litigantes entende adequada a fixação do dano moral de 

montante indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), que bem se amolda 

à tipicidade da relação processual em debate. Ante ao exposto, julgo 

PROCEDENTE a pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para: (a) declarar a inexistência 

de relação jurídica entre o autor e o requerido, determinando a exclusão 

definitiva de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito; (b) condenar o 

requerido ao pagamento de indenização, por danos morais, os quais 

restam fixados no valor de R$ 3.000,00, que se apresentam razoáveis e 

suficientes a ressarcir os prejuízos pessoais causados pela 

ação/negativação ilícita da instituição financeira. Juros de mora desde 

evento danoso e correção monetária a partir da fixação da indenização, 

nos termos da jurisprudência fixada na Seção de Dissídios Privados do 

STJ. 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 
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baixas necessárias. P.I.C. Juína/MT, 30 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, 30 de janeiro de 2020. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001765-67.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ FISCHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (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 JUÍNA Processo: 1001765-67.2019.8.11.0025. 

REQUERENTE: EDSON LUIZ FISCHER REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. PROPOSTA DE SENTENÇA V I S T O S, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com indenização 

por danos morais, em que o requerente Edson Luiz Fischer alega, em 

síntese, que teve seu nome negativado indevidamente pelo requerido 

Banco Bradesco Financiamentos S.A. Afirma o autor que o requerido 

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 algum empréstimo ou autorizou que alguém fizesse em 

seu nome. Por fim, aduz que em decorrência de tal negativação está 

impossibilitado 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 o reclamado ter defendido a licitude da sua 

conduta, ao argumento de que o débito seria decorrente de um contrato 

estabelecido entre ele e o autor, 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 pelo consumidor, é incumbência do responsável 

pela cobrança dos débitos demonstrar, de forma inconcussa, a origem da 

dívida, o que não logrou fazer o réu, ao contrário, apresentou defesa 

genérica e sem bases sólidas. Logo, resta incontroverso a falha na 

prestação dos serviços pelo reclamado ao inscrever o nome do autor 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 do reclamado é suficiente para caracterizar o dano moral, na 

medida em que o autor 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. O entendimento jurisprudencial majoritário é indene de dúvidas 

acerca do dever de indenizar, no caso de negativação indevida nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito: AGRAVO REGIMENTAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. DESNECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS. REEXAME DE PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 1 - A indevida manutenção da 

inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes gera o 

direito à indenização por danos morais, sendo desnecessária a 

comprovação dos prejuízos suportados, pois são óbvios os efeitos 

nocivos da negativação (STJ, AgRg no Ag 845.875/RN, Rel. Ministro 

FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA). 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. 

No caso em tela, atento às peculiaridades da situação e à situação 

econômica dos litigantes entende adequada a fixação do dano moral de 

montante indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), que bem se amolda 

à tipicidade da relação processual em debate. Ante ao exposto, julgo 

PROCEDENTE a pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para: (a) declarar a inexistência 

de relação jurídica entre o autor e o requerido, determinando a exclusão 

definitiva de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito; (b) condenar o 

requerido ao pagamento de indenização, por danos morais, os quais 

restam fixados no valor de R$ 3.000,00, que se apresentam razoáveis e 

suficientes a ressarcir os prejuízos pessoais causados pela 

ação/negativação ilícita da instituição financeira. Juros de mora desde 

evento danoso e correção monetária a partir da fixação da indenização, 

nos termos da jurisprudência fixada na Seção de Dissídios Privados do 

STJ. 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, 30 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, 30 de janeiro de 2020. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-24.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DENILDO GONCALVES ALVARENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN LOPES DIAS FERNANDES OAB - MT21072/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDIANE FERREIRA CABRAL (REQUERIDO)

MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n. 1000136-24.2020.8.11.0025 

Requerente: Denildo Gonçalves Alvarenga Requerido: Mercantil Canopus 

Comércio de Motocicletas Ltda e Leidiane Ferreira Cabral Vistos, Trata-se 

de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos 

ajuizada por Denildo Gonçalves Alvarenga em desfavor de Mercantil 

Canopus Comércio de Motocicletas Ltda e Leidiane Ferreira Cabral, na qual 

pretende o autor ver compelido os requeridos a realizarem a transferência 

da motocicleta Honda Biz 125KS, ano 2007, placa NJA 3487 para o nome 

da 2ª reclamada, assim como todos os débitos que incidem sobre o aludido 

bem. Segundo a inicial, no mês de maio de 2008 o autor teria adquirido da 

primeira reclamada uma motocicleta Honda NXR 150 Bros e como parte do 

pagamento entregou a motocicleta Honda Biz 125 KS. Ocorre que em 

14.06.2010, a primeira reclamada teria vendido a aludida motocicleta à 

segunda reclamada, a qual até o ajuizamento da presente ação não teria 

realizada a transferência do bem, deixando, inclusive, de saldar os 

impostos e demais débitos que recaem sobre o veículo, o que o autor veio 

a ter ciência quando notificado pela SEFAZ/MT das dívidas de IPVA em 

aberto que geraram a inscrição do seu nome em dívida ativa. Diante dos 

fatos relatados, pretende, em sede emergencial, que as requeridas sejam 

compelidas a promoverem a transferência do veículo para o nome da atual 

proprietária. 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 
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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, o autor deixou de apresentar com a inicial 

documento que comprove que efetuou a comunicação da venda do 

veículo ao Departamento de Trânsito. O artigo 134 do CTB dispõe que: Art. 

134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo 

deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um 

prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência 

de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se 

responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas 

reincidências até a data da comunicação. Em resumo, é certo que a 

obrigação de proceder a transferência é do adquirente do bem e não do 

vendedor, sendo a este facultada a obrigação concorrente de 

comunicação para livrar-se da solidariedade relativa aos tributos 

incidentes, ônus do qual se desincumbiu o autor ou se o fez não provou 

nos autos. Destaque-se, ademais, que aquilo que aparentemente busca 

alcançar o demandante via judicial é passível de ser realizado 

administrativamente, bastando o comparecimento ao órgão de trânsito e a 

realização da comunicação da transação de compra e venda, não tendo o 

autor esclarecido porque razões passada quase uma década da 

aquisição do veículo nunca se precatou em transferi-lo para sua 

titularidade. 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 pelo autor. Sem prejuízo, recebo a 

inicial, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC/2015. 

Cite-se a parte reclamada, a fim de que compareça à audiência de 

conciliação, que deverá ser agendada pela Secretaria deste juízo. Faça 

constar no mandado às advertências legais prescritas no artigo 20 e 51, 

inciso I, ambos da Lei n° 9.099/95. Às providências. Às providências. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-37.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIVALDO SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de INTIMAR a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

05/04/2019 às 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010197-58.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AGRAILTON ARAUJO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAKELLEN PRADO MACHADO OAB - MT0018265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE WOSNIAK (EXECUTADO)

AILTON JOSE FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 8010197-58.2016.8.11.0025. 

EXEQUENTE: AGRAILTON ARAUJO DOS SANTOS EXECUTADO: ELIANE 

WOSNIAK, AILTON JOSE FERREIRA 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 intentada com a 

finalidade de materializar o cheque exarado 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 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001250-03.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER ALVES MARTINS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n. 1001250-03.2017.8.11.0025 

Exequente: Auto Posto M5 Ltda Executado: Valter Alves Martins VISTOS, 

Frustrada a tentativa de localização de ativos financeiros em nome dos 

executados passiveis de constrição judicial, pugna o exequente pela 

realização de pesquisa eletrônica, por parte do juízo, a fim de localizar 

veículos em nome do devedor que possam estar registrados no sistema 

RENAJUD. De proêmio, é de se recordar que a utilização da ferramenta 

virtual pelo Poder Judiciário foi regulada e disponibilizada a partir de 

regramento editado pelo Conselho Nacional de Justiça, e que permite o 

acesso às informações patrimoniais lançadas pelos contribuintes nas 

Declarações de Renda prestadas à Receita Federal do Brasil e a 

existência de veículos cadastrados no Detran, havendo recente mudança 

de posicionamento da Corte Estadual no sentido de que a parte sequer 

precisa esgotar as diligencias que lhe são possíveis para requerer a 

busca judicial, havendo os órgãos de 1ª instância de se amoldar a essa 

nova orientação. Dito isso, não exitosa a tentativa de penhora de 

numerários e ante o tempo de tramitação processual, mesmo sem que o 
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credor tenha demonstrado maiores esforços na tentativa de localização 

de bens do patrimônio executado, amoldando o entendimento judicial à 

jurisprudência da Corte, defiro o pedido formulado, determinando a 

realização de pesquisas de bens por meio do sistema de consulta de 

dados denominado RENAJUD. Realizada a pesquisa nos sistemas, 

junte-se aos autos e dê-se vista ao exequente. Na hipótese de restar 

frustrada a pesquisa, expeça-se mandado de penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para satisfação da obrigação. Efetivada a 

penhora, intime-se o executado para, querendo, opor embargos no prazo 

legal (art. 52, IX, Lei n. 9.099/95). Não sendo localizados bens em nome do 

devedor, deverá o meirinho, na mesma oportunidade, relacionar os bens 

que guarnecem a residência do executado (art. 836, §§1º e 2º, CPC). Sem 

prejuízo, intime-se o executado da constrição de ID. 25420934. Após, 

dê-se vistas ao exequente. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001250-03.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER ALVES MARTINS (EXECUTADO)

 

Intimação do exequente para vista dos autos, por intermédio do advogado 

constituíndo, para, caso queira, requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010286-18.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDES FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GIL SILVA OAB - MT20303/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ROBERTO ALVES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010286-18.2015.8.11.0025 EXEQUENTE: JOSE FERNANDES FILHO 

EXECUTADO: JOAO ROBERTO ALVES 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 sentença manejado por José 

Fernandes Filho em face de João Roberto Alves, 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 de se 

manifestar sobre o resultado negativo da CP intimatória, não indicando 

endereço novo do executado e nem apontando diligências para 

localização de seu paradeiro, o que, somado ao caráter sumário e 

simplificado da execução no rito da Lei n. 9.099/95 implica na presunção 

legal de seu desinteresse no prosseguimento da execução, o 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, 30 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, 30 de janeiro de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010286-18.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDES FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GIL SILVA OAB - MT20303/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ROBERTO ALVES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010286-18.2015.8.11.0025 EXEQUENTE: JOSE FERNANDES FILHO 

EXECUTADO: JOAO ROBERTO ALVES 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 sentença manejado por José 

Fernandes Filho em face de João Roberto Alves, 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 de se 

manifestar sobre o resultado negativo da CP intimatória, não indicando 

endereço novo do executado e nem apontando diligências para 

localização de seu paradeiro, o que, somado ao caráter sumário e 

simplificado da execução no rito da Lei n. 9.099/95 implica na presunção 

legal de seu desinteresse no prosseguimento da execução, o 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, 30 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, 30 de janeiro de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 115698 Nr: 6838-76.2015.811.0025

 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: ANTONIO APARECIDO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vale dizer, na esteira do que disciplina o Enunciado n. 93 da Jornada de 

Direito da Saúde, mostrando-se excessivamente morosa e ineficiente a fila 

de espera à qual foi submetido o paciente, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão inicial, a fim de cominar aos entes federativos demandados a 

obrigação de realizarem, no prazo de 60 dias (ou outro que eventualmente 

seja determinado nos exames pré-operatórios) a cirurgia de artroscopia 

do joelho direito, que já está inserida no SISREG III desde 2013, suportando 

as despesas e fornecendo os meios para deslocamento do paciente da 

sua cidade até a unidade de saúde pública habilitada à realização do 

procedimento, bem como o período de internação, convalescença e 

retorno para o lar, sob pena de aplicação das sanções cíveis, criminais e 

administrativas cabíveis e elencadas, ad exemplum, no art. 380 da 

CNGC/MT.Sem custas nem honorários por se tratar de ação sujeita ao rito 

especial das Leis n. 9.099/95 e 12.153/09.Transitada em julgado, se não 

houver pedido de execução da obrigação específica aqui cominada, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo.Esta decisão substitui 

aqueloutra lançada nos autos, em todos os seus termos, devendo ser 

republicada e intimados os entes federados para cumprimento da 

obrigação, nos termos acima enunciados.Às providências.Juína/MT, 6 de 

fevereiro de 2020.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão
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Decisão 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)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº 1000156-15.2020.8.11.0025 

Reclamante: Vilmar José Cararo Reclamado: BV Financeira S/A Crédito, 

Financiamento e Investimento VISTOS, Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e com 

pedido de concessão de tutela antecipatória de urgência, por meio da qual 

pretende o autor ver reconhecida a ausência de relação jurídica debitória 

com a demandada, bem como determinada, em sede antecipatória, a baixa 

do registro de inadimplência que afirma indevido. Da análise da inicial e dos 

documentos, verifica-se que o autor é residente e domiciliado no município 

de Juruena/MT. Segundo a regra do art. 4º da Lei n. 9.099/95, a 

competência nas ações destinadas à obtenção de reparação de danos 

oriundo de qualquer ato, fato ou natureza pode ser estabelecida tanto pelo 

domicílio do réu (inc. I), quanto pelo do autor, ou ainda, pelo local do ato ou 

fato (inc. III). Posta a questão nesses termos, salta aos olhos a 

incompetência deste juízo para processar e julgar o presente processo, 

ao passo que nenhuma das partes possui residência ou sede nesta 

Comarca, nem mesmo o fato ocorreu neste município. A meu sentir, admitir 

que a parte sorteie o foro, segundo conveniências ou escolhas totalmente 

divorciadas da lei, é admitir, de modo transverso, a violação do princípio do 

juiz natural, uma das condicionantes elementares da concepção de devido 

processo legal constitucional, como bem salienta a doutrina moderna: “o 

Juiz Natural é o juiz legalmente competente, aquele a quem a lei confere ‘in 

abstrato’ o poder de julgar determinada causa, que deve ter sido definido 

previamente pelo legislador por circunstâncias aplicáveis a todos os 

casos da mesma espécie. (...) a verdadeira imparcialidade exige que o juiz 

não sirva à finalidade subjetiva de qualquer das partes, mas que o seu 

julgamento seja ditado exclusivamente pelo correto cumprimento da função 

de atuar o direito objetivo, sem que qualquer outra circunstância influa na 

sua decisão.” (GRECO, Leonardo. Garantias fundamentais do processo: o 

processo justo. In Revista Jurídica, mar/2003). Assim sendo, havendo 

incompetência absoluta e manifesta do juízo de Juína para o 

processamento da ação, que não se trata de regra relativa, porque atinge 

a própria ideia de juízo natural, é de ser reconhecida de ofício a 

incompetência deste juízo, razão porque DECLINO a competência da 

presente ação para a Comarca de Cotriguaçu/MT. Preclusa a decisão 

declinatória, proceda-se a baixa nos registros e remetam-se os autos ao 

juízo declinado, com as nossas homenagens. Cancele-se a audiência 

designada. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001519-16.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORRAYNE NUNES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLEICA TEICHE MOURA OAB - MT25301/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001519-16.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: DONIZETE JOSE DE OLIVEIRA REQUERIDO: LORRAYNE 

NUNES DE OLIVEIRA Vistos. DEFIRO os pedidos formulados em ID 

28871689 a fim de habilitar o patrono da parte requerida devidamente 

nomeado por este juízo para patrocinar a causa em decisão de ID 

23162534. Ademais, CUMPRA-SE na íntegra a decisão anteriormente 

proferida. 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004092-27.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE APARECIDA BERNARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1004092-27.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: ELAINE APARECIDA BERNARDO REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado 

da lide, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, 

valendo o silêncio pela inexistência. Por fim, decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS para saneamento do 

feito ou julgamento antecipado. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 6 de fevereiro de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003339-70.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FERMINO CASTILHO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO OAB - MT10393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003339-70.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): FERMINO CASTILHO JUNIOR REU: BANCO DO BRASIL SA 

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, 6 de fevereiro de 2020. 

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 

( a r t .  1 . 0 2 3 ,  §  2 . º )  A c e s s a d o  e m  2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003339-70.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FERMINO CASTILHO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO OAB - MT10393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 
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MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003339-70.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): FERMINO CASTILHO JUNIOR REU: BANCO DO BRASIL SA 

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, 6 de fevereiro de 2020. 

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 

( a r t .  1 . 0 2 3 ,  §  2 . º )  A c e s s a d o  e m  2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001775-90.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001775-90.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): J. P. A. REU: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE Vistos. I 

- Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença, de modo que se INTIME a Fazenda Pública, na 

pessoa do seu representante judicial, para que apresente impugnação no 

prazo de 30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos. II - FIXO os 

honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, 

§ 2º, do CPC, os quais devem ser pagos em observância ao art.23, Lei 

8.906/94. III - Se não apresentada impugnação ou caso concorde com o 

cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo 

despacho, EXPEÇA-SE o respectivo precatório, observando-se o disposto 

no art.100, CF/88, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região. Em se tratando de obrigação de pequeno valor, proceda-se ao 

pagamento no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (art.535, § 3o ,NCPC). IV - Se apresentada 

impugnação, nos termos do art.535, NCPC, CERTIFIQUE-SE a 

tempestividade, fazendo-me os autos CONCLUSOS. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 6 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001140-12.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001140-12.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): JAIRO DE SOUZA REU: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. 

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no 

prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 6 de fevereiro de 

2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001140-12.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001140-12.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): JAIRO DE SOUZA REU: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. 

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no 

prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 6 de fevereiro de 

2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000412-68.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BMS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

GIRBERTO MARIANO DE ANDRADE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1000412-68.2018.8.11.0011. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: BMS COMERCIO DE 

MEDICAMENTOS LTDA - ME, GIRBERTO MARIANO DE ANDRADE Vistos. 

Considerando que a diligência via sistema RENAJUD restou infrutífera, 

conforme extrato anexo, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000412-68.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BMS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

GIRBERTO MARIANO DE ANDRADE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1000412-68.2018.8.11.0011. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: BMS COMERCIO DE 

MEDICAMENTOS LTDA - ME, GIRBERTO MARIANO DE ANDRADE Vistos. 

Considerando que a diligência via sistema RENAJUD restou infrutífera, 

conforme extrato anexo, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000412-68.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 
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(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BMS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

GIRBERTO MARIANO DE ANDRADE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1000412-68.2018.8.11.0011. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: BMS COMERCIO DE 

MEDICAMENTOS LTDA - ME, GIRBERTO MARIANO DE ANDRADE Vistos. 

Considerando que a diligência via sistema RENAJUD restou infrutífera, 

conforme extrato anexo, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001237-12.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AGROBILARA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME REGIO PEGORARO OAB - PR34897 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO CUNHA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001237-12.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: AGROBILARA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA 

REQUERIDO: JOSE ANTONIO CUNHA Vistos. INTIME-SE a parte exequente 

para manifestar, requerendo o que é direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Transcorrido in albis, DEVOLVA-SE a missiva à Comarca de origem com 

as nossas homenagens. Após, CONCLUSO. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 7 de fevereiro de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002981-08.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE ALVES ANTUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1002981-08.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): VALDETE ALVES ANTUNES REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de “AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

AUXILIO-DOENÇA RURAL C/C EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” proposta por VALDETE ALVES 

ANTUNES contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Entre um ato e outro a autarquia 

demandada apresentou acordo (ID 28775191), ao passo que a autora 

concordou (ID 28938487). Os autos vieram conclusos. EIS O QUE TINHA A 

RELATAR. FUNDAMENTO E DECIDO. Prima facie, mister discorrer que a 

atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social 

por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, 

destarte, havendo autocomposição entre as partes nada mais resta senão 

homologá-lo. Pelo exposto, com fundamento no inciso III do artigo 487 do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO a autocomposição formulada na 

exordial em todos os seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o 

presente feito com resolução de mérito. Custas e despesas processuais, 

bem como honorários advocatícios conforme acordado entre as partes, 

porém, SUSPENDO sua exigibilidade no tocante a parte autora, pelo prazo 

legal, eis que beneficiária da Justiça Gratuita. Após o trânsito em julgado, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. P.R.I.C. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ Oeste - MT, 7 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: 1001129-80.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO BIRAL DE FREITAS OAB - MT12678-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001129-80.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E 

CONSULTORIA LTDA Vistos. Considerando que a manifestação do Estado 

de Mato Grosso de ID 28501868 não atendeu à determinação anterior, haja 

vista que não apresentou qualquer cronograma das atividades e previsão 

de conclusão da licitação, tampouco abordou acerca de quais medidas 

emergenciais foram tomadas para tampar os inúmero buracos já 

existentes na pista, DEFIRO conforme requerido em ID 28952165, para o 

fim de determinar a INTIMAÇÃO do requerido Estado de Mato Grosso para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste a respeito e adote 

providências em relação aos buracos apresentados na Rodovia MT 175: 

Cacho – Araputanga em toda a sua extensão, apresentando ainda 

cronograma concernente à conclusão do processo licitatório e realização 

das obras na rodovia. Em seguida, VISTA ao Ministério Público para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Somente então, CONCLUSOS. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 7 de fevereiro de 2020. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003778-81.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA TEIXEIRA FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003778-81.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: CREUZA TEIXEIRA FRANCO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 

27168991, de modo que SE EXPEÇA Ofício a Autarquia demandada para 

que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, cumpra a ordem judicial 

emanada, fixando a multa diária no importe de R$ 100,00 (cem) reais, 

limitada ao valor anual de 12 (doze) salários mínimos, com o fito de evitar 

enriquecimento sem causa conforme entendimento jurisprudencial[1]. 

Após o benefício implantado, INTIME-SE a parte autora para pugnar o que 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. CUMPRA-SE com máxima 

urgência. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 10 de dezembro de 

2019. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito [1] Tribunal Regional Federal da 3ª Região TRF-3 – Apelação Cível : 

Ap 00029757420084036117 SP

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 247602 Nr: 1925-25.2017.811.0011

 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: Elder Magno de Carvalho Jeronimo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Na toada da manifestação da autora de fls. 88/92-v, AGUARDE-SE em 

cartório decisão no recurso interposto.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 27 de janeiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 113608 Nr: 3450-86.2010.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Benedito Alves da Costa, Valdir Alves dos 

Santos, Simone Alves dos Santos, Osvaldo Alves dos Santos, Nivaldo 

Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAMIRES RODRIGUES PERIN - 

OAB:25293/O, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução de sentença movida por Espólio de Benedito Alves 

da Costa e Valdir Alves dos Santos e Osvaldo Alves dos Santos e Simone 

Alves dos Santos e Nivaldo Alves dos Santos em face de Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte fora devidamente intimada acerca dos 

valores levantados e permaneceu inerte. (fls.259-v/263-v).

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 do CPC, sendo certo que a referida extinção 

somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01 e em honorários 

advocatícios, eis que não houve resistência à pretensão.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Mirassol D´Oeste/MT, 27 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 179333 Nr: 873-33.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzimar da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 29 de janeiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 246631 Nr: 1446-32.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J M Barbosa & Gomes Barbosa LTDA ME, 

Jaime Maciel Barbosa, Marcos Chaves, Lazinho Ademir Barbosa, Geicele 

Gomes Barbosa, Gleicia Nogueira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11-546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO ALMEIDA CARLOS - 

OAB:21392/O, DANIELA DA COSTA BARBOZA CARMO - OAB:15576

 (...) . BLOQUEIO JUDICIAL. BACENJUD. CONTA POUPANÇA. 

IMPENHORABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A impenhorabilidade do 

depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários 

mínimos é absoluta, admitindo-se exceções somente nos casos de pensão 

alimentícia, comprovada má-fé ou fraude. Inteligência do artigo 833, X, do 

Código de Processo Civil. (N.U 1011210-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, 

Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no 

DJE 19/12/2019).AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – 

PENHORA BACENJUD – CONSTRIÇÃO DE VERBAS DE NATUREZA 

ALIMENTAR – SALÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO EXECUTADO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 854, §3º, DO CPC – DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para obter êxito 

na concessão do pedido de liberação de valores bloqueados em conta 

corrente, ao argumento de impenhorabilidade de salário, verba de caráter 

alimentar, cabe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade, 

em conformidade com o §3º do art. 854 do CPC. Ausente a prova de que o 

bloqueio de valores incidiu sobre verba de natureza salarial, não há que 

se falar na respectiva liberação. (N.U 1008547-68.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 

10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)Isto posto, INDEFIRO o pedido de 

desbloqueio da conta, ante a não comprovação.Quanto ao pleito de 

suspensão por ter protocolado ação de revisão de clausulas contratuais 

perante a Segunda Vara desta Comarca, eis que também deve ser 

indeferido, pois não possui qualquer fundamentação ou comprovação de 

propositura da ação e deferimento a aludida liminar citada.Dessa feita, 

DETERMINO a intimação do requerente para que indique bens passiveis de 

penhora no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos 

termos do art. 921,III do CPC.Após, CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 29 de janeiro de 

2020.Henriqueta Fernanda C.A.F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 247623 Nr: 1930-47.2017.811.0011

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Francisco Elias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gonzaga de Menezes - 

OAB:8.620

 (...)não prejudicar sua subsistência, conforme dicção do §6º, do art. 98, 

in verbis:“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei. (...)§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder 

direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver 

de adiantar no curso do procedimento.”In casu, analisando detidamente os 

autos, vislumbro que o requerente possui condições financeiras em arcar, 

ao menos, com o parcelamento das custas processuais. Nesse 

sentido:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA. CONDIÇÕES DA PARTE PARA SUPORTAR OS 

EMOLUMENTOS PROCESSUAIS. INDEFERIMENTO DO BENEPLÁCITO. 

PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. 1. A 

concessão da justiça gratuita é possível, nos termos da Lei nº 1.060/50, 

podendo ser afastada pelo juiz da causa, quando as provas colacionadas 

aos autos contradizem a declaração de miserabilidade. 2. Ausente a 

situação de necessidade e demonstrada a capacidade econômica dos 
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agravantes para custear as despesas processuais, pode o juiz da causa 

indeferir o benefício concedido, conforme entendimento jurisprudencial 

assente. 3. Concede-se aos autores da ação o direito ao recolhimento 

parcelado das custas processuais iniciais, consoante previsão do art. 98, 

§ 6º, do novo CPC. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 

Parcelamento das custas processuais iniciais concedido. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.(TJ-GO - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO : AI 02185334120168090000, 6A CAMARA CIVEL, DES. 

NORIVAL SANTOME, DJ 2101 de 31/08/2016, Julgamento:23 de Agosto de 

2016)”À luz do exposto, DEFIRO o parcelamento das custas processuais 

em até 03 (três) parcelas mensais e sucessivas, de acordo com o art. 

468, §7º da CNGC.Após a quitação integral das custas, ao arquivo com as 

baixas e anotações de estilo, nos termos da sentença de fl. 

82.Intimem-se.Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste/MT, 30 de janeiro de 

2020.Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 237419 Nr: 1478-71.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hiper JN - Comércio de Materiais p/ Construção Ltda, 

Claiton Frioso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Listad Comunicações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor dos documentos acostados nos autos de fls. 94/100, 

INTIME-SE à parte autora para pugnar o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Transcorrido in albis, INTIME-SE pessoalmente, consignando o prazo de 05 

(cinco) dias, para que a parte dê regular impulsionamento ao feito, sob 

pena de extinção sem resolução do mérito.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

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.: 237772 Nr: 1656-20.2016.811.0011

 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: Neuza Valeriano da Silva, João Batista dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, MT Fomento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO RODRIGO 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:10028, MARCELA REGINA DE 

ALMEIDA FREITAS - OAB:9454, Natanazia Alves Alencar - 

OAB:9026/O, Roseany Barros de Lima - OAB:MT 7.959, Rosiane 

Pereira dos Santos - OAB:21.789

 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, 27 de janeiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 182024 Nr: 1308-07.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pompeu Rodrigues da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - 

OAB:11283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução de sentença movida por Pompeu Rodrigues da 

Costa em face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte fora devidamente intimada acerca dos 

valores levantados e permaneceu inerte. (fl.207).

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 do CPC, sendo certo que a referida extinção 

somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01 e em honorários 

advocatícios, eis que não houve resistência à pretensão.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Mirassol D´Oeste/MT, 27 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 174036 Nr: 4673-06.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana dos Santos Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução de sentença movida por Juliana dos Santos 

Gonçalves, contra Instituto Nacional do Seguro Social - INSS buscando, 

em síntese, satisfação do seu crédito materializado em decisão judicial.

A autora aportou cálculo do débito atualizado às fls.144/147.

À fl. 158-v, o INSS concorda com o cálculo apresentado pela autora.

Os autos vieram conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem delongas despiciendas, considerando que a executada concordou 

com o valor apresentado pela exequente, HOMOLOGO o cálculo acostado 

às fls. 144/147 dos autos.

Posto isso, inexistindo motivo para o prosseguimento do feito, com 

espeque no art. 924, II e 925, ambos do CPC, DECLARO EXTINTA a 

vertente execução.
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EXPEÇAM-SE os ofícios requisitórios.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01 e em honorários 

advocatícios, eis que não houve resistência à pretensão.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 28 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.: 10283 Nr: 964-12.2002.811.0011

 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): Sergio Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 (...) Ex positis, DECLARO PRESCRITO o crédito tributário exequendo, pelo 

que, com espeque no artigo 156, V, c/c art. 174, caput, ambos do CTN e, 

em consequência, JULGO EXTINTA a presente execução com fulcro no 

art. 487, inciso II, do CPC c/c art. 1º da Lei 6.830/80.CONDENO o 

executado ao pagamento de custas e honorários, sendo que arbitro este 

último em 10% sobre o valor executado, nos termos do art. 82, § 2º e art. 

85, §2º, ambos do CPC, uma vez que foi este quem deu causa ao 

ajuizamento da execução fiscal ante o inadimplemento de suas obrigações 

t r i bu t á r i a s  ( T R F - 5 ,  A C  0 0 0 3 5 6 8 4 6 1 9 9 6 4 0 5 8 0 0 0  A L ,  j . 

28/01/2016).DESCONSTITUO eventual penhora existente sobre os bens do 

executado no presente feito.Após o trânsito em julgado, devidamente 

certificado, procedidas as anotações e baixas necessárias, 

ARQUIVEM-SE os autos.P. R. I. C.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 

16 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.: 12791 Nr: 556-84.2003.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional - Cuiabá-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Aparecido dos Santos - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535

 (...) Ex positis, DECLARO PRESCRITO o crédito tributário exequendo, pelo 

que, com espeque no artigo 156, V, c/c art. 174, caput, ambos do CTN e, 

em consequência, JULGO EXTINTA a presente execução com fulcro no 

art. 487, inciso II, do CPC c/c art. 1º da Lei 6.830/80.CONDENO o 

executado ao pagamento de custas e honorários, sendo que arbitro este 

último em 10% sobre o valor executado, nos termos do art. 82, § 2º e art. 

85, §2º, ambos do CPC, uma vez que foi este quem deu causa ao 

ajuizamento da execução fiscal ante o inadimplemento de suas obrigações 

t r i bu t á r i a s  ( T R F - 5 ,  A C  0 0 0 3 5 6 8 4 6 1 9 9 6 4 0 5 8 0 0 0  A L ,  j . 

28/01/2016).DESCONSTITUO eventual penhora existente sobre os bens do 

executado no presente feito.Após o trânsito em julgado, devidamente 

certificado, procedidas as anotações e baixas necessárias, 

ARQUIVEM-SE os autos.P. R. I. C.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 

31 de janeiro de 2020.Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 27175 Nr: 1057-96.2007.811.0011

 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 das Virgens dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução de sentença movida por Maria das Virgens dos 

Santos Silva em face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte fora devidamente intimada acerca dos 

valores levantados e permaneceu inerte. (fl.208-v).

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 do CPC, sendo certo que a referida extinção 

somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01 e em honorários 

advocatícios, eis que não houve resistência à pretensão.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Mirassol D´Oeste/MT, 27 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 73099 Nr: 953-36.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Lopes Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a petição acostada à fls.171/173, INTIME-SE a autora para 

pugnar o que entender de direito, em 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 27 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 240087 Nr: 2910-28.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministerio Público Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudines Francisco da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Moraes Gonçalves - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Os autos vieram conclusos, ante a cota do Ministério Público de fl. 86, a 

qual, DEFIRO inicalmente em parte o pleito ministerial, DETERMINANDO que:

I) INTIME-SE o requerido para apresentar os comprovantes de pagamento 

do débito ou justifique nos autos a impossibilidade de não fazê-lo, 

salientando no referido mandado que já existem 02 (duas) parcelas em 

atraso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de designação de nova 

hasta pública;

II) transcorrido o prazo, volvam-me CONCLUSOS, para apreciação do item 

“II” da cota ministerial supracitada, no que toca a designação de nova 

hasta pública do bem móvel avaliado às fls. 64/65 – verso;

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 21 de janeiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067410/2/2020 Página 380 de 703



Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 249423 Nr: 2797-40.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. D. da Silva Transportes - ME, Nilson 

Donizete da Silva, Sirlei Rodrigues Cassiotti da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Alessandra Ferreira 

- OAB:18.996

 Vistos.

Tendo em vista que os autos encontravam-se em gabinete para efetivação 

da penhora deferida à fl. 228, DEFIRO o pleito de fl. 231 de modo que 

restituo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias conforme item “V” da presente 

decisão.

No mais, apesar do cumprimento parcial da penhora deferida, CUMPRA-SE 

os itens “II” e “III” da r. decisão.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 27 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 251147 Nr: 3619-29.2017.811.0011

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lina Marie Cabral Defensor 

Público Substituto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Os autos vieram conclusos, ante a cota do Ministério Público de fl. 49, a 

qual, DEFIRO in tontum o derradeiro pleito ministerial, DETERMINANDO que:

I) INTIME-SE o Oficial Registrador/Tabelião do Cartório de Registro Civil de 

Mirassol/SP, para que se abstenha de proceder com novo registro em prol 

de SOLANGE DA SILVA, notadamente ante a possibilidade de solicitar 

apenas segunda via do documento já arquivado naquele local;

II) INTIME-SE o Oficial Registrador/Tabelião do Cartório de Registro Civil de 

Mirassol/SP para que encaminhe cópia da certidão de nascimento da 

requerente;

III) INTIME-SE a requerente, por meio da Defensoria Pública, a fim de 

explicar a respeito do caso, em especial, acerca do possível ato 

atentatório à dignidade da justiça (ou ainda litigância de má-fé) perpetrado, 

no prazo de 15 (quinze) dias;

IV) advindo nos autos o documento ora solicitado, VISTAS a Defensoria 

Pública, para manifestação, no prazo legal.

V) em seguida, NOVAS VISTAS dos autos ao Parquet para manifestação, 

no prazo legal.

Após, de tudo cumprido, volvam-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 21 de janeiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 253221 Nr: 4849-09.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em razão da nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil 

de 2015, o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, a 

impugnação apresentada pelo devedor não se sujeita às regras comuns 

de execução, e, consequentemente, do não impedimento de prática de 

atos executivos em razão do recebimento dessa forma de defesa do 

devedor. Não se pode averiguar sob a ótica dos efeitos da impugnação 

apresentada pela Fazenda Pública, ou seja, se a mesma possui efeito 

suspensivo ou não, eis que a previsão constitucional para a expedição de 

precatório traz como consequência inevitável o sobrestamento do trâmite 

do procedimento do cumprimento de sentença.

Diante o exposto, RECEBO impugnação à execução de sentença, uma vez 

que são tempestivos, e SUSPENDO a execução.

Ademais, nos termos do art. 920, inc. I, do NCPC, INTIME-SE a parte 

impugnada, na pessoa de seu advogado, para opor a impugnação à 

execução no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de, não o fazendo, 

serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial.

Caso apresentada a impugnação, INTIME-SE a impugnante para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, podendo a mesma corrigir 

eventual irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 352 do NCPC.

Empós, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, justificando-as, sob 

pena de indeferimento.

De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS para sentença ou 

designação de audiência de instrução, nos termos do art. 920, inc. II, do 

NCPC.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 27 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 253518 Nr: 5002-42.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivone Barbosa Garcia Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 Vistos.

DEFIRO em parte o petitório de fls. 116/117, de modo que, CUMPRA-SE o 

remanescente na decisão de fl. 113, no que toca ao levantamento de 

valores bloqueados à fl. 102, em favor do requerente. Caso necessário, 

INTIME-SE o autor para que acoste nos autos os dados bancários para a 

devida transferência.

EXPEÇA-SE o competente alvará.

No caso em análise, verifico de já fora realizada a pesquisa via sistema 

Renajud, conforme se denota nos extratos de fls. 114/115, por isso, deixo 

de realizar nova pesquisa.

No mais, INTIME-SE a parte exequente para pugnar o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

INTIME-SE.

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): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 255614 Nr: 5854-66.2017.811.0011

 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 José dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D'Oeste - MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13.637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 03 de fevereiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 258251 Nr: 1039-89.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro Tiso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Cuverlândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA FRANCO SILVA - 

OAB:22314/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyvison Barreto de Souza - 

OAB:23202, Rosiane Pereira dos Santos - OAB:21.789

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 03 de fevereiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 259116 Nr: 1471-11.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Pereira, Iraci Pereira Gomes, Roselena 

Aparecida Pereira dos Santos, Ana Candida da Silva Fernandes, Elizabete 

Santiago de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D'Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Fernandes Sá - 

OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 03 de fevereiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 259235 Nr: 1536-06.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nei Alexandre Stort, Fátima Máximo Soares, Eliane 

Cristina Araujo, Evanildo Bonfim Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Mirassol D'Oeste - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Fernandes Sá - 

OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 03 de fevereiro 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.: 3847 Nr: 540-72.1999.811.0011

 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: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odilon Antonio Zambom

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122/MT

 Vistos.

Cuida-se de “Ação de Execução Fiscal” movida pela Fazenda do Município 

do Município de Mirassol D’Oeste em face de Odilon Antonio Zambom, 

ambos devidamente qualificados nos autos, pretendendo receber dívida 

de natureza tributária.

Entre um ato e outro a parte exequente informou que a executada adimpliu 

com a obrigação tributária pelas vias administrativas (fls. 100/101).

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC/15, sendo certo que a 

referida extinção somente produzirá efeito quando for declarada por 

sentença. Tal regra aplica-se, inclusive, aos executivos fiscais (art. 1.º da 

LEF).

No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do art. 1º da LEF c/c o art. 924, 

inc. II e o art. 925, estes últimos do CPC.

CONDENO a parte executada ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios no importe de 10 % do 

valor do débito, conforme o art. 85 do CPC.

Proceda-se à liberação de eventual constrição levada a efeito, expedindo 

o necessário.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 04 de fevereiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 208 Nr: 7-55.1995.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO ROBERTO GREVE, Carlos Roberto 

Greve

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A

 Vistos.

De pronto, INDEFIRO o derradeiro petitório do exequente à fl. 460, eis que, 

esquadrinhando os autos, de se notar que foram disponibilizados por este 

Juízo os resultados das buscas realizadas via Bacenjud, cujas quais 

restaram insuficientes para a quitação integral do débito objeto dos autos 

(ex vi fls. 449/451).

 Por consectário, esclareço, oportunamente, que é ônus da exequente 

que, utilizando-se dos meios cabíveis, deve diligenciar de modo a localizar 
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bens do executado passíveis de penhora, para fins de satisfação do 

crédito ora perseguido. Bem por isso, INTIME-SE o exequente para pugnar 

o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Aportando-se nos autos manifestação da exequente, CONCLUSOS. Caso 

inerte, AGUARDE-SE os autos em Cartório quitação integral do valor do 

bem arrematado (fl. 440).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 04 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.: 152795 Nr: 1674-80.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Campesatto E Campesatto Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963, Caetano Demoliner Campesatto - OAB:82747

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 192, de modo que SUSPENDO o presente feito pelo 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

 Com o transcurso do prazo desta suspensão, INTIME-SE a requerente 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE a autora para pugnar o que 

entender de direito, em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 27 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 226977 Nr: 236-14.2015.811.0011

 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: Aparecida Vitorino de Mello Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ovelar - OAB:6270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 29 de janeiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 253880 Nr: 5159-15.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcione de Freitas Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiola Evangelista da Silva - 

OAB:

 Vistos.

Considerando o julgamento do recurso de agravo de instrumento pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, às fls. 109/110, indeferindo 

o pedido de concessão do efeito suspensivo, CUMPRA-SE a decisão de fl. 

98.

Em face do exposto, dê-se VISTA dos autos à Defensoria Pública, para 

pugnar o que entender de direto, no prazo de 15 (quinze) dias.

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.: 247943 Nr: 2093-27.2017.811.0011

 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: STS - SOCIEDADE DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Ferreira Destro - 

OAB:6390, CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - OAB:9036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aotory da Silva Souza - 

OAB:OAB/MT 14.994-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A

 Vistos.

RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos.

Diante do natural caráter infringente dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 06 de fevereiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252265 Nr: 4202-14.2017.811.0011

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdinei Rodrigues Salgueiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aristides Salvioni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdinei Rodrigues Salgueiro - 

OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERMO MUSSI - OAB:2935

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4202-14.2017.811.0011 Código 252265

ESPÉCIE: Impugnação

PARTE REQUERENTE: Valdinei Rodrigues Salgueiro

PARTE REQUERIDA: Aristides Salvioni

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Aristides Salvioni, Cpf: 51912252872, Rg: 

6.497.264 SSP SP Filiação: Arminio Salvioni e de Filomena Genova Salvioni, 

data de nascimento: 24/03/1946, brasileiro(a), natural de Jales-SP, 

casado(a), aposentado, Endereço: Rua Germano Greve, Nº 524, Bairro: 

Centro, Cidade: Mirassol D'Oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 556,94 ( Quinhentos e cinquenta e seis Reais e 

noventa e quatro centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 6 de fevereiro de 2020.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274674 Nr: 215-62.2020.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Ilton Francisco Alves, Instituto Federal de 

Educação, Ciencia e Tecnologia de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Stella Barbosa de 

Oliveira - OAB:RJ 145.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para intimar o Procurador da parte autora via DJE para efetuar o 

pagamento da locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 25.00 (vinte 

e cinco reais), de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do 

TJMT (emissão de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do 

ato deprecado nos autos de carta precatória extraída dos autos 

1004724-65.2019.4.01.3600 do Juízo Federal da 3ª vara Seção Judiciária 

de Mato Grosso -MT devendo juntar aos autos o comprovante do 

pagamento para posterior cumprimento.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209935 Nr: 1957-35.2014.811.0011

 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): Domingos Pascoal Gomes Charupa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1957-35.2014.811.0011 Código 209935

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Municipio de Mirassol D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Domingos Pascoal Gomes Charupa

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Domingos Pascoal Gomes Charupa, 

Cpf: 32790899134, Rg: 3653390 SSP brasileiro(a), casado(a), Endereço: 

Rua 15 de Novembro Nº 1408, Cidade: Mirassol D'Oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 556,94 ( Quinhentos e cinquenta e seis Reais e 

noventa e quatro centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 6 de fevereiro de 2020.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 229885 Nr: 1752-69.2015.811.0011

 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: Espolio de Zacarias Tavares Canara, Neusa Tavares da 

Câmara, Fadel Tavares Câmara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Dalva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, JULIANA FERNANDES DE SÁ - OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE CRISTINA BOTELHO DE 

CARVALHO - OAB:OAB/RO N°5863, Celio Soares de Queiroz - 

OAB:8470, Jose Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B, Sônia Castilho 

Rocha - OAB:RO / 2.617

 Vistos.

RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos.

Diante do natural caráter infringente dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 28 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 274051 Nr: 3899-29.2019.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. R. Ferreira Calçados - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) USTAVO RIBEIRO FERREIRA em desfavor de FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL suscitando a nulidade da citação editalícia do embargante, eis 

que, segundo alegações não fora esgotado todos os meios necessários 

para localizar o embargante. À fl. 28 consta certidão de intempestividade 

dos embargos à execução intentada pelo embargante.Os autos vieram-me 

conclusos. É A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E 

DECIDO.Inicialmente, cumpre registrar que o caso dos autos é hipótese 

que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória:Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito, quando:I - não houver 

necessidade de produção de outras provas;Não havendo preliminares ou 

prejudiciais meritórias a serem expurgadas, passo ao méritum causae.De 

pronto, esquadrinhando os autos em epígrafe, de se notar que o 

embargante opôs os presentes embargos à execução 

intempestivamente.Neste aspecto, insta destacar as hipóteses de rejeição 

liminar dos embargos à execução elencadas no art. 918 do Código de 

Processo Civil/CPC, , in verbis litteris: Art. 918. O juiz rejeitará liminarmente 

os embargos:I - quando intempestivos;II - nos casos de indeferimento da 

petição inicial e de improcedência liminar do pedido;III - manifestamente 

protelatórios.Ora, em atenção à certidão de fl. 28, a qual atesta a 

intempestividade dos embargos opostos nos autos, sua rejeição em 

caráter liminar é medida que se impõe.Ex positis, REJEITO LIMINARMENTE 

os Embargos à Execução opostos nos autos, eis que ausente um dos 

pressupostos legais de sua admissibilidade, a rigor do que dispõe o art. 

918, I do CPC.Transitada em julgado, TRANSLADE-SE cópia desta decisum 

aos autos principais, após ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de 

estilo.No mais, INTIME-SE a exequente naqueles autos para pugnar o que 

de direito em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção anômala do 

processo.P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT, 30 de janeiro de 2020. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 200974 Nr: 206-13.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rene V. de Souza & Cia Ltda, Marcia de 

Freitas Sippel Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Martin Sippel Souza - 

OAB:21366/0

 Vistos.

Analisando o teor do petitório de fls. 134/135, tenho que se trata de pedido 

de reconsideração objurgando o decisum de fls. 131/132.

Pois bem! De elementar conhecimento que não existe no ordenamento 

jurídico brasileiro em vigor o “pedido de reconsideração”, figura esta 

oriunda do direito comparado, inaplicável ao nosso sistema processual.

Para se insurgir contra decisão judicial só há uma via a ser eleita, o 
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recurso (afastada, aqui, discussões acerca das ações mandamentais 

constitucionais contra decisões judiciais). Tanto é verdade, que eventual 

“pedido de reconsideração” não interrompe prazos recursais, posição 

esta adotada por esmagadora manifestação dos Tribunais Superiores.

 Todavia, não menos certa é a adoção, nos meios forenses, de tal 

expediente, objetivando a modificação de decisão judicial.

Isto posto, de acordo com as considerações supra, INDEFIRO o pedido de 

reconsideração, mantendo a derradeira decisum proferida nos autos, tal 

como fora decretada.

Por consectário, considerando que os executados já foram dados como 

citados (ex vi fls. 131/132), eis que insurgiram nos autos opondo exceção 

de Pré-Executividade (fls. 95/102). Destarte, AGUARDE-SE a 

apresentação da respectiva contestação.

Transcorrido o prazo supra, após certificado nos autos acerca de sua 

tempestividade, INTIME-SE o exequente para, querendo, pugnar o que de 

direito em 15 (quinze) dias.

Se outro o cenário, devolvam-me os autos CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste-MT, 04 de fevereiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 240308 Nr: 3045-40.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. R. Ferreira Calçados - ME, Gustavo Ribeiro 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

De pronto, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção anômala do processo.

Transcorrido o prazo supra, com ou sem manifestação da exequente, 

devolvam-me os autos CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 04 de fevereiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 245054 Nr: 565-55.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a informação e documento anexo de fls. 81/82, DETERMINO 

que a Secretaria de Vara certifique acerca do ocorrido.

Verificado que o mesmo encontra-se assinado, à autora para 

manifestar-se, não estando remetam os autos para assinatura do alvará 

eletrônico.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 05 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.: 170915 Nr: 3933-48.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, JULIANA FERNANDES SÁ - OAB:16655

 (...) II.Deverá constar da intimação que decorrido o prazo acima sem o 

pagamento voluntário, a parte executada poderá oferecer impugnação no 

prazo de 15 (quinze) dias, independente de penhora ou de nova intimação, 

nos termos do art. 525 do NCPC.III.Ausente o pagamento, a parte 

requerente deverá recolher eventuais custas de execução (AI n. 

1357770-7, Acórdão n. 57841, do E. TJPR).IV.Ausente o pagamento, 

ainda, a multa, as eventuais custas e os honorários advocatícios, todos 

acima fixados, ficam incluídos no débito e, independente de haver ou não 

impugnação, deve ser feita a penhora pelo sistema Bacenjud e, se 

negativa, pelo sistema Renajud.V.Encontrado valor em dinheiro ou veículo 

em nome da parte executada, LAVRE-SE o auto de penhora, com a 

avaliação do bem pelo oficial de justiça (art. 870 do NCPC), e INTIME-SE a 

parte devedora, nos termos do art. 841 do NCPC, dispensada a intimação 

se a penhora foi realizada na presença do devedor.VI. Apresentada 

qualquer impugnação pela parte executada, manifeste-se a parte 

exequente. Após, apresentada ou não manifestação, conclusos para 

decisão.VII. Ausente impugnação EXPEÇA-SE o competente alvará de 

levantamento à parte exequente com prazo de 90 (noventa) dias, devendo 

a mesma se manifestar quanto à satisfação de seu crédito no prazo de 10 

(dez) dias, sendo que, no silêncio, os autos devem ser arquivados.VIII. 

Restando infrutífero os comandos acima, CONCLUSOS para analise dos 

demais pedidos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Mirassol 

D’Oeste-MT, 05 de fevereiro de 2020.Henriqueta Fernanda C. A. F. 

LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190892 Nr: 2815-03.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cliger de Paula Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Broges 

Martins - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 Caso a penhora resta infrutifera, INTIME-SE a exequente para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 148429 Nr: 4626-66.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Agencia Nacional de Telecomunicaçoes- ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleitson Aparecido Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Laura Carvalho Costa 

Dias - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor do petitório de fl. 82, dê-se VISTAS dos autos a 

Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, conforme solicitado, 

para pugnar o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 28 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 25993 Nr: 443-91.2007.811.0011

 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: Jocézio Brito de Souza
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezequiel Almeida Campos, Nério Gomes de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833, DARCI DORIVAL VALERIO - OAB:26.067/O, Jefferson Luis 

Fernandes Beato - OAB:3057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celia Regina de Mattos 

Prado - OAB:8961, Stefany Brayane Wohlfahrt de Pinho - 

OAB:20776/O

 Vistos.

Considerando o teor do petitório de fls.280/281, com o fito de evitar 

diligencias infrutíferas, DEFIRO tão somente a expedição de ofício ao 

INDEA para que apresente extrato atualizado dos semoventes em nome do 

executado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida ao autor para manifestação.

Em seguida, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 05 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.: 169557 Nr: 3658-02.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdSdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504

 INTIME-SE a parte executada acerca da penhora online, para os fins do § 

2º do artigo 854 do CPC, que poderá se manifestar nos termos do §3º do 

referido artigo.(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, 

se vier aos autos à impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob 

pena de responsabilização. (IV) Rejeitada ou não apresentada a 

manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em 

penhora, procedendo-se à determinação à instituição financeira 

correspondente para que, em 24 (vinte e quatro) horas, transfira o 

montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução, pelo 

BACENJUD.(V) Caso a penhora reste infrutífera, que SE PROMOVA 

consulta junto ao RENAJUD. Se frutífera a localização de veículos em 

nome do executado, PROMOVA-SE a penhora, depósito e avaliação do 

veículo, conforme pugnado e disposto nos arts.835, IV, 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.Não 

apresentada à manifestação do executado, voltem-me os autos conclusos 

para efetivação da restrição via RENAJUD.(VI) Caso não seja encontrado 

valores nas contas do executado ou mesmo bens móveis em seu nome, 

PROCEDA-SE com a consulta junto ao INFOJUD requisitando à última 

declaração de imposto de renda.Se não lograr êxito em encontrar bens, 

INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 143167 Nr: 3401-11.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdSdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJ&AL, AAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:12.809, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 Vistos.

DEFIRO o pleito de fl. 197, de modo que proceda com disponibilização do 

espelho da consulta realizada pelo RENAJUD, para que o requerente 

possa efetuar as diligências necessárias para satisfação do crédito 

exequendo.

Concedo o prazo de 15 (quinze) dias após a intimação para manifestar-se, 

advertindo que o silêncio ensejará extinção do processo.

CONCLUSOS para impressão do espelho RENAJUD.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 27 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 3594 Nr: 1282-97.1999.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. O. Comércio de Carnes Ltda, Carlos Arruda 

Peixoto, Edison Ricardo Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Carlos Lorensini - 

OAB:6.250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão do oficial de justiça à fl. 253-vº, CUMRPA-SE o 

segundo paragrafo da decisão de fl. 238, intimando a exequente para 

pugnar o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

suspensão.

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.: 3597 Nr: 549-34.1999.811.0011

 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: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odilon Antonio Zambom

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Delgado Dias - 

OAB:8913

 (...) ro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a 

contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis 

entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a 

negação da outra.” (negritos originais).No caso sub judice, 

esquadrinhando detidamente os autos, verifico que razão assiste o 

embargante. Explico.Deveras, da análise do decisum objurgado proferido à 

fl. 180, de se notar que, de fato, este Juízo fixou condenação ao 

pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ao encargo do 

executado, ora embargante.Conquanto este Juízo tenha fixado sanções 

em desfavor da embargante, compulsando o caderno processual, 

concluir-se-á que, por certo, a embargante custeou os honorários 

advocatícios sucumbenciais a que fora condenado (ex vi fl. 170).Nada 

obstante, como afirmado pelo próprio embargante, o efetivo pagamento do 

débito objeto dos autos em epígrafe, não abarcou as custas e despesas 

processuais, ônus estes ainda pendentes nos presentes autos.Portanto, 

considerando que restou patente o equívoco no dispositivo do decisum 

reto proferido, sua reforma é medida que se impõe. Razão porque, 

RECEBO os presentes embargos declaratórios e no mérito, ACOLHO a 

pretensão neles deduzida, JULGANDO PROCEDENTE o pedido da parte 

embargante, nos termos do art. 1.022, §1º, inciso I, do CPC, tão somente 

para isentá-lo do pagamento dos honorários advocatícios 

sucumbenciais.Mantenho os demais termos da sentença incólumes, tal 

como proferida.Por consectário, DETERMINO a remessa dos autos ao 

Contador do Juízo para que apresente cálculo atualizado das custas e 

despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias.Aportando-se nos 

autos a conclusão dos referidos cálculos, INTIME-SE o embargante para 

que efetue o respectivo pagamento.Após o trânsito em julgado, de tudo 

cumprido e certificado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 
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anotações de estilo.P.R.I.C.ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 04 

de fevereiro de 2020.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 6291 Nr: 1278-26.2000.811.0011

 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: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odilon Antonio Zambom

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Delgado Dias - 

OAB:8913

 (...)itima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da 

outra.” (negritos originais).No caso sub judice, esquadrinhando 

detidamente os autos, verifico que razão assiste o embargante. 

Explico.Deveras, da análise do decisum objurgado proferido à fl. 173, de 

se notar que, de fato, este Juízo fixou condenação ao pagamento de 

custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no 

importe de 10% (dez por cento), ao encargo do executado, ora 

embargante.Conquanto este Juízo tenha fixado sanções em desfavor da 

embargante, compulsando o caderno processual, concluir-se-á que, por 

certo, o embargante custeou os honorários advocatícios sucumbenciais a 

que fora condenado (ex vi fl. 163).Nada obstante, como afirmado pelo 

próprio embargante, o efetivo pagamento do débito objeto dos autos em 

epígrafe, não abarcou as custas e despesas processuais, ônus estes 

ainda pendentes nos presentes autos.Portanto, considerando que restou 

patente o equívoco no dispositivo do decisum reto proferido, sua reforma 

é medida que se impõe. Razão porque, RECEBO os presentes embargos 

declaratórios e no mérito, ACOLHO a pretensão neles deduzida, 

JULGANDO PROCEDENTE o pedido da parte embargante, nos termos do 

art. 1.022, §1º, inciso I, do CPC, tão somente para isentá-lo do pagamento 

dos honorários advocatícios sucumbenciais.Mantenho os demais termos 

da sentença incólumes, tal como proferida.Por consectário, DETERMINO a 

remessa dos autos ao Contador do Juízo para que apresente cálculo 

atualizado das custas e despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Aportando-se nos autos a conclusão dos referidos cálculos, 

INTIME-SE o embargante para que efetue o respectivo pagamento.Após o 

trânsito em julgado, de tudo cumprido e certificado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de estilo.P.R.I.C.ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D´Oeste/MT, 04 de fevereiro de 2020.Henriqueta Fernanda C. A. 

F. LimaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 6292 Nr: 1279-11.2000.811.0011

 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: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odilon Antonio Zambom

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Delgado Dias - 

OAB:8913

 (...) . (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de 

declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições 

inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente 

significará a negação da outra.” (negritos originais).No caso sub judice, 

esquadrinhando detidamente os autos, verifico que razão assiste o 

embargante. Explico.Deveras, da análise do decisum objurgado proferido à 

fl. 175, de se notar que, de fato, este Juízo fixou condenação ao 

pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ao encargo do 

executado, ora embargante.Conquanto este Juízo tenha fixado sanções 

em desfavor da embargante, compulsando o caderno processual, 

concluir-se-á que, por certo, a embargante custeou os honorários 

advocatícios sucumbenciais a que fora condenada (ex vi 172/174).Nada 

obstante, como afirmado pelo próprio embargante, o efetivo pagamento do 

débito objeto dos autos em epígrafe, não abarcou as custas e despesas 

processuais, ônus estes ainda pendentes.Portanto, considerando que 

restou patente o equívoco no dispositivo do decisum reto proferido, seu 

provimento é medida que se impõe. Razão porque, RECEBO os presentes 

embargos declaratórios e no mérito, ACOLHO a pretensão neles deduzida, 

JULGANDO PROCEDENTE o pedido da parte embargante, nos termos do 

art. 1.022, §1º, inciso I, do CPC, tão somente para isentá-lo do pagamento 

dos honorários advocatícios sucumbenciais.Mantenho os demais termos 

da sentença incólumes, tal como proferida.Por consectário, DETERMINO a 

remessa dos autos ao Contador do Juízo para que apresente cálculo 

atualizado das custas e despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Aportando-se nos autos a conclusão dos referidos cálculos, 

INTIME-SE o embargante para que efetue o respectivo pagamento.Após o 

trânsito em julgado, de tudo cumprido e certificado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de estilo.P.R.I.C.ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D´Oeste/MT, 04 de fevereiro de 2020.Henriqueta Fernanda C. A. 

F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 241372 Nr: 3582-36.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Admilson Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl.146, de modo que NOMEIO para o leilão do bem 

móvel submetido à constrição judicial, o leiloeiro oficial Wellington Martins 

Araújo - representante da empresa especializada Araújo Leilões, a qual 

deverá ser intimada acerca da nomeação, para que, em anuindo com o 

encargo, manifestar sua aceitação nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

FIXO o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação a 

título de comissão à leiloeira, cujo valor deverá ser adimplido pelo 

arrematante. Em caso de suspensão ou cancelamento antes da data 

designada, deverá o comitente leiloeiro ser ressarcido das custas que 

advir com a divulgação e demais atos preparatórios, devidamente 

comprovados, encargo este que deverá ser suportado pelo executado 

(art. 40, Decreto nº 21.981/32).

DETERMINO ainda que se DESIGNEM datas e horários para realização do 

leilão judicial que será realizado no átrio do edifício do Fórum local, 

devendo os editais serem expedidos com observância plena aos artigos 

881, 886 e 887 do Código de Processo Civil, bem como ao Capítulo 6, 

Seção 7, da CNGC.

Nos termos do artigo 887, § 4º, do Estatuto Adjetivo Civil e, visando 

atender às peculiaridades da Comarca, DETERMINO que os editais sejam 

divulgados na Rádio Comunitária local, no espaço destinado à utilidade 

pública.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 04 de fevereiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 267253 Nr: 509-51.2019.811.0011

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Guilherme Lima Borges, Nilma da Silva 

Gonçalves Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Emerick

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirian Costa Cardoso - 

OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do E. TJMT (fls. 83/84-v), bem como o 

teor da certidão negativa de fl. 91, INTIME-SE o exequente para pugnar o 

que de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento 

dos autos.
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Transcorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, devolvam-me os 

autos CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 05 de fevereiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 28593 Nr: 2490-38.2007.811.0011

 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: GLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Maia - OAB:24.319, 

Gustavo Tostes Cardoso - OAB:6635, Letícia Caires Gomes - 

OAB:25.285, Mirian Costa Cardoso - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904

 Vistos.

DEFIRO, in tontum, o derradeiro pleito do requerente às fls. 716/718, de 

modo que DETERMINO que SE OFICIE a Prefeitura Municipal de Glória 

D´Oeste/MT para que apresente nos autos eventuais existências e 

localizações de bens imóveis em nome do requerido Sr. JOSÉ LUIZ 

EMERICK (CPF n.° 654.674.697-20), no prazo improrrogável de 30 (trinta) 

dias, sob pena de responsabilização.

Aportando-se aos autos referidas informações, sendo positiva a 

localização de bens imóveis em nome do requerido, DEPREQUE-SE o Juízo 

da Comarca de Porto Espiridião/MT pra que se proceda à penhora e 

avaliação dos referidos imóveis.

Se outro o cenário, INTIME-SE o requerente para pugnar o que de direito 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

De tudo cumprido e certificado, devolvam-me os autos CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 05 de fevereiro 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.: 3747 Nr: 741-64.1999.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. Camargo Eng. e Com. Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 Vistos.

Tendo em vista que o executado impugnou o laudo de fls. 188/189, 

discordando do valor avaliado do bem imóvel, sendo que o exequente não 

obsta que seja realizada nova avaliação, não resta escolha se não 

acata-la, DETERMINANDO que se proceda com a reavaliação do bem 

descrito, contando que caso o valor seja razoavelmente próximo ao 

impugnado o avaliador justifique como se chegou a determinado 

quantitativo.

Em seguida às partes para se manifestarem sucessivamente em 15 

(quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste-MT, 05 de fevereiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 4512 Nr: 1907-34.1999.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Algodoeira Oeste Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Donizete Devek, MAURO CURTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Othon Fialho Blessmann - 

OAB:2737-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 Vistos.

Antes de analisar o pleito de fl. 146, INTIME-SE a exequente para se 

manifestar acerca da ocorrência da prescrição do crédito executado, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sendo o silêncio interpretado como 

concordância.

Após, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste-MT, 05 de fevereiro de 2019.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 697 Nr: 463-34.1997.811.0011

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI ALMEIDA MEDEIROS, RÊZA IZADORA DE 

SOUZA MEDEIROS, EZEQUIEL ESCOBAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056, SAIONARA MARI - OAB:MT 5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Jorge da Cunha 

Viana Dantas - OAB:8014

 Vistos.

Cuida-se de “AÇÃO DE EXECUÇÃO” proposta por BANCO BRADESCO 

S/A, em face de RUI ALMEIDA MEDEIROS, RÊZA IZADORA DE ZOUZA 

MEDEIROS E EZEQUIEL ESCOBAR DA SILVA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

 O banco exequente manifestou pela desistência da ação com a 

expedição de certidão de crédito e a inscrição do nome do executado no 

cadastro de inadimplentes (fl. 300).

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

De proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não exige 

maiores delongas.

 Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência.

 Nesse diapasão, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do NCPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento de eventuais custas processuais 

remanescentes.

DEFIRO o pleito de expedição de certidão de crédito em favor do 

exequente.

Quanto ao pedido de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito eis que 

INDEFIRO, pois a própria instituição bancária possui meios para inclusão 

do nome dos executados no cadastro de inadimplentes.

P.R.I.C.

Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de fevereiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 240892 Nr: 3364-08.2016.811.0011

 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): Amorim & Promocena Ltda-EPP, Gerson 

Natalino Promocena, Deosdete Vieira de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:140055/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcela Aparecida Cardoso 

- OAB:19.356, MARCELA APARECIDA CARDOSO - OAB:19356/O

 Vistos.

A despeito do petitório de fl. 178, de se notar que os valores atinentes às 
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custas judiciais não foram corretamente recolhidas pelo exequente, 

consoante se vê da certidão à fl. 170 e fl. 174.

Razão porque, INTIME-SE o exequente para que proceda à regularização 

das pendências procedimentais respectivas, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção anômala do processo.

Transcorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, devolvam-me os 

autos CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedido o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 06 de fevereiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 252479 Nr: 4320-87.2017.811.0011

 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): Emerson Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, COM PEDIDO DE LIMINAR” 

proposta por BANCO BRADESCO S/A, em face de EMERSON PEREIRA DA 

SILVA, todos devidamente qualificados.

Entre um ato e outro a parte exequente acostou nos autos o petitório de 

fls. 91/92, o qual pugna pela extinção do feito com resolução de mérito, 

visto que foi entabulado um acordo, solicitando a expedição de ofício ao 

Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN-MT, a fim de proceder com 

o desbloqueio judicial e também comunicado ao SERASA para as devidas 

baixas e anotações.

 Os autos vieram-me conclusos.

 EIS O QUE TINHA A RELATAR. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, destarte, havendo autocomposição entre as 

partes consoante petição de fls. 91/92, não me resta outra alternativa se 

não a de extinguir o feito.

 Pelo exposto, com fundamento no inciso III do art. 487, alínea “b” do CPC, 

JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de mérito

 Custas e despesas processuais remanescentes, nos termos do acordo.

 Proceda-se a Secretaria com o levantamento de eventuais penhoras e 

registros lavrados em desfavor do executado, conforme o pugnado no 

acordo supracitado.

 Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 P.R.I.C.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’ Oeste - MT, 28 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 85293 Nr: 2972-15.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solução Transportes Ltda, Ideal Transportes Ltda, 

Givanildo Bernardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Maia - OAB:24.319, 

Alexandre Mendes Vieira - OAB:143229/RJ, Amanda Gonçalves da 

Silva Palermo - OAB:24344/0, Gustavo Tostes Cardoso - OAB:6635, 

Mirian Correia da Costa - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:

 Vistos.

De pronto, DEFIRO o pedido de substabelecimento, de modo que proceda 

conforme pugnado.

No mais, tendo em vista que os autos encontravam-se em gabinete, 

DEFIRO o pleito de fl. 415 de modo que restituo-lhe o prazo de 15 (quinze) 

dias conforme último parágrafo da r. decisão de fl. 410.

No mais, apesar do cumprimento parcial da penhora deferida, CUMPRA-SE 

os itens “II” e “III” da r. decisão.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 05 de fevereiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 167584 Nr: 3292-60.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wellington Helder São Marco Bassarotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De pronto, DEFIRO o derradeiro pleito do requerente às fls. 177/177-v, de 

modo que CONCEDO o prazo de 60 (sessenta) dias para que o mesmo 

apresente nos autos o cálculo atualizado do crédito exequendo. Na 

oportunidade, ADVIRTO ao requerente/exequente que é ônus inerente de 

sua parte a promover diligências necessárias para ver satisfeito o crédito 

a que se busca.

Transcorrido in albis o prazo supra, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

 Se outro o cenário, INTIME-SE o requerido/executado para pugnar o que 

de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Somente então, façam-me os autos CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de fevereiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000368-15.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REQUERIDO)

PRATA & CIA LTDA. - EPP (REQUERIDO)

LAGOA AZUL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO Certifico que 

conforme informação de id. 22374118 a parte Requerida Prata & Cia Ltda 

não foi citada. Certifico ainda que o Requerido Municipio apresentou 

contestação no id. 20949765. Assim, ante o exposto esta Secretaria irá 

intimar a parte autora para manifestar sobre o prosseguimento do feito. 

Mirassol D´Oeste-MT, 06 de fevereiro de 2020 Sônia B. S. de Paula 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003764-97.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

HILDEGARD VOIGT LOFFLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA OAB - MT21366/O (ADVOGADO(A))

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

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: 1001738-63.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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 Certifico que 

o requerido foi citado dos termos da presente ação, tendo protocolado 

contestação de ID 28340653 .Tendo em vista o exposto em cumprimento 

ao art. 162, § 4º do CPC abro vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada. Mirassol d'Oeste/MT, 07 de 

fevereiro de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258702 Nr: 1274-56.2018.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omni S/A - Crédito, Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson da Silva Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Ferreira Tiburtino - 

OAB:23683/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca da 

certidão de fls.46, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 262944 Nr: 3107-12.2018.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG, BGdA, EFAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECGdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins Promotoer de Justiça-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:, FRANK MONEZZI SOARES - OAB:24820

 Código: 262944

Defiro o pedido contido na fl. 189.

No mais, diante da decisão de fl. 181, encaminhem-se os autos à 

Defensoria Pública para manifestação.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 04 de fevereiro de 2020.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 266970 Nr: 381-31.2019.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Verão & Martins Verão Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 381-31.2019.811.0011 Código 266970

ESPÉCIE: Ação de Embargos de Execução

PARTE REQUERENTE: Verão & Martins Verão Ltda

PARTE REQUERIDA: Fazenda Pública Estadual

INTIMANDO(A, S): Embargante: Verão & Martins Verão Ltda, CNPJ: 

00255955000017, brasileiro(a), Endereço: Rua 28 de Outubro, 1050, 

Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 771,39 (setecentos e setenta e um Reais e 

trinta e nove centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração 

do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 6 de fevereiro de 2020.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 266970 Nr: 381-31.2019.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Verão & Martins Verão Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 381-31.2019.811.0011 Código 266970

ESPÉCIE: Ação de Embargos de Execução

PARTE REQUERENTE: Verão & Martins Verão Ltda

PARTE REQUERIDA: Fazenda Pública Estadual

INTIMANDO(A, S): Embargante: Verão & Martins Verão Ltda, CNPJ: 

00255955000017, brasileiro(a), Endereço: Rua 28 de Outubro, 1050, 

Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 771,39 (setecentos e setenta e um Reais e 

trinta e nove centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração 

do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 6 de fevereiro de 2020.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255341 Nr: 5744-67.2017.811.0011
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deyvis Henrique Pereira da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda - Telexfree, Carlos 

Nataliel Wanzeller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem Advogado - OAB:00000

 Intimar o advogado do autor para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1805 Nr: 1450-02.1999.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Cezar Costa, Nilton Cezar Pereira dos 

Santos, Vaine Jaine Almeida Tamandaré Catosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 

LOPES - OAB:3675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057, Rafael Almeida Tamandaré Novaes - OAB:19.946

 Intimar a parte requerida de que o número da conta da parte exequente foi 

informado às fls. 189, bem como as Custas Processuais foram calculadas 

e acostadas às fls. 190, para que querendo se manifeste no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101148 Nr: 656-92.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Orival Mardegan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190454 Nr: 2741-46.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAFdC, LHFdC, Antonio Marcos de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca da 

certidão de fls.210, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239518 Nr: 2528-35.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: João Jaco de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239728 Nr: 2698-07.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Valdete Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Intituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudison Moraes Coelho - 

OAB:19.353, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153338 Nr: 710-87.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Manoel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBM SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 Intimar o advogado do requerido para que informe seus dados bancários, 

quais sejam: nome do banco, agencia e conta corrente, bem como o CPF 

do titular da conta para posterior expedição do alvara Eletronico.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001465-84.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA KIRCHNER JULIANO OAB - SP209864 (ADVOGADO(A))

JULIANA CARDOSO MORAES OAB - SP331851 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001465-84.2018.8.11.0011. REQUERENTE: GILSON CARLOS FERREIRA 

REQUERIDO: REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA 

Vistos. O recorrente pugnou pela concessão do prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas para juntada do preparo do recurso inominado interposto. Pois 

bem. Conforme o §1º do artigo 42 da Lei 9.099/95, o pagamento das 

custas processuais, bem como o prazo para a juntada da comprovação 

do preparo se conta minuto a minuto (art. 132, § 4°, do CC), devem ocorrer 

48 (quarenta e oito) horas posterior à interposição do recurso inominado. 

Na mesma linha de raciocínio, dispõe o ENUNCIADO 80 do FONAJE: “O 

recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento 

integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 

48 horas, não admitida a complementação intempestiva” (art. 42, § 1º, da 

Lei 9.099/1995). (Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF – Alteração 

aprovada no XII Encontro – Maceió-AL). Assim, DETERMINO que a Gestora 

Judiciária, transcorrido o prazo assinalado, certifique acerca da 

apresentação do preparo. Se apresentado, 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. Em 

caso de não apresentação da guia no prazo, volvam-me conclusos. 

CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 05 de fevereiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-18.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

KATIUSCIA DE OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000178-18.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:KATIUSCIA DE 

OLIVEIRA RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE 

FRAUZINO MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 01/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . CUIABÁ, 7 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: 8010339-41.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA MENDES SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT23167-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, em atenção a R. Sentença de Id. 26412054, 

procedo com a intimação do advogado da parte autora, a fim de informar 

que encontra-se disponível para retirada nesta Serventia a Certidão de 

Crédito deferida pela sentença retro mencionada. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 07 de fevereiro de 2020. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002393-98.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA DE FARIAS DIAS (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, considerando que a diligência deferida pela R. 

Decisão de ID. 28621732 restou infrutífera, conforme ID. 28955321, 

INTIME-SE a requerente para pugnar o que de direito em 15 (quinze) dias. 

Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 07 de fevereiro de 2020. 

Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001667-61.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001667-61.2018.8.11.0011. REQUERENTE: BENEDITO FERREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO PAN 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: 1001465-84.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA KIRCHNER JULIANO OAB - SP209864 (ADVOGADO(A))

JULIANA CARDOSO MORAES OAB - SP331851 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001465-84.2018.8.11.0011. REQUERENTE: GILSON CARLOS FERREIRA 

REQUERIDO: REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA 

Vistos. O recorrente pugnou pela concessão do prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas para juntada do preparo do recurso inominado interposto. Pois 

bem. Conforme o §1º do artigo 42 da Lei 9.099/95, o pagamento das 

custas processuais, bem como o prazo para a juntada da comprovação 

do preparo se conta minuto a minuto (art. 132, § 4°, do CC), devem ocorrer 

48 (quarenta e oito) horas posterior à interposição do recurso inominado. 

Na mesma linha de raciocínio, dispõe o ENUNCIADO 80 do FONAJE: “O 

recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento 

integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 

48 horas, não admitida a complementação intempestiva” (art. 42, § 1º, da 

Lei 9.099/1995). (Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF – Alteração 

aprovada no XII Encontro – Maceió-AL). Assim, DETERMINO que a Gestora 

Judiciária, transcorrido o prazo assinalado, certifique acerca da 

apresentação do preparo. Se apresentado, 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. Em 

caso de não apresentação da guia no prazo, volvam-me conclusos. 

CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 05 de fevereiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-62.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO MARTINS DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000188-62.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:FABRICIO 

MARTINS DE SALES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO 

GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 
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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: 15:30 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . CUIABÁ, 7 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: 1000189-47.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO MARTINS DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000189-47.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:FABRICIO 

MARTINS DE SALES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO 

GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 01/04/2020 Hora: 16:00 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . CUIABÁ, 7 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: 1000191-17.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO XAVIER BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA TRINDADE XAVIER OAB - MT25621/O (ADVOGADO(A))

GUILHERME HENRIQUE MORAES OAB - MT24464/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. 

(REQUERIDO)

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000191-17.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:CELSO XAVIER 

BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GUILHERME HENRIQUE 

MORAES, LUCIANA DA TRINDADE XAVIER POLO PASSIVO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 01/04/2020 

Hora: 16:30 , no endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 

3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 

. CUIABÁ, 7 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: 1001961-16.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SABINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-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))

 

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. 28988926. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 07 de fevereiro de 2020. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000817-07.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANZOLIN COMERCIO DE COMPUTADORES E MOVEIS LTDA-EPP - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA OAB - MT21366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

IMOV DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA OAB - SP196524 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO COSTA DA SILVA OAB - SP211063 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000817-07.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ANZOLIN COMERCIO DE 

COMPUTADORES E MOVEIS LTDA-EPP - EPP REQUERIDO: KABUM 

COMERCIO ELETRONICO S.A., IMOV DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICO 

EIRELI - EPP 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, 07 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito [1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000209-72.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MACIEL DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id. 28875398, bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 584769-9, consoante 

determinado pela referida decisão/sentença, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000439-17.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO CLAUDIO DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id. 28882830, bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 584779-6, consoante 

determinado pela referida decisão/sentença.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003637-62.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA APARECIDA VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE SOUZA SOARES - SONHO BOM COLCHOES - ME (REQUERIDO)

CARLOS DUARTE SOARES - KENKO KIM COLCHOES - ME (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constate do id. 28977088, bem como, da audiência de 

CONCILIAÇÃO redesignada para a Data de 28 de Abril de 2020 às 13:30 

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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 269647 Nr: 1659-67.2019.811.0011

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Jorge Fabiano Neves da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Ribeiro Rigon 

Defensor Publico - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De pronto, DEFIRO a derradeira Cota Ministerial estampada à fl. 14, de 

modo que DETERMINO a pugnando pela destruição de 01 (um) invólucro de 

substância análoga a pasta base de cocaína e da vários pedaços de 

sacola apreendidos nos autos.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Cumprida as formalidades supramencionadas, após a juntada do AUTO DE 

DESTRUIÇÃO, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 14 de outubro de 2019.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000411-49.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA HUMANES (REQUERENTE)

SAULO PIRES DE ANDRADE MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000411-49.2019.8.11.0011. REQUERENTE: PATRICIA HUMANES, SAULO 

PIRES DE ANDRADE MARTINS REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

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 28959956, 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, 07 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000411-49.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA HUMANES (REQUERENTE)

SAULO PIRES DE ANDRADE MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

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: 

1000411-49.2019.8.11.0011. REQUERENTE: PATRICIA HUMANES, SAULO 

PIRES DE ANDRADE MARTINS REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

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 28959956, 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, 07 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.: 269586 Nr: 1625-92.2019.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo José Souza de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24.919, Defensoria Pública de Mirassol D´Oeste - 

OAB:, JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - OAB:25244/O

 Reexaminando a questão decidida não vislumbro razão para que seja 

modificada a sentença proferida, de forma que mantenho-a pelos próprios 

fundamentos.

Remeta-se o feito ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, observando-se as formalidades legais, com as homenagens 

deste Juízo.

Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271962 Nr: 2837-51.2019.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvam de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT 11.473/A

 Impulsiono os presentes autos ao douto advogado Geovane Mendonça 

para apresentar resposta à acusação no prazo de 10 (dez) dias.
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Comarca de Nova Mutum

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 5/2020/DF/NM

 A Doutora LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI, Juíza de Direito e 

Diretora do Foro da Comarca de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO que a servidora CRISTIANY RIBEIRO ROSA ROSE, 

matrícula 11693, Analista Judiciário PTJ, designada Gestor Judiciário da 

Segunda Vara, estará afastada de suas funções por motivo de férias, no 

período de 09/03/2020 a 18/03/2020;

 RESOLVE:

Art 1.º DESIGNAR a servidora CAMILLA LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA, 

matrícula n. 32580, Analista Judiciário PTJ, para exercer a Função de 

Gestor Judiciário da Segunda Vara, no período de 09/03/2020 a 

18/03/2020.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Nova Mutum, 4 de fevereiro de 2020.

 LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

PORTARIA N. 6/2020/DF/NM   A Doutora LUCIANA DE SOUZA CAVAR 

MORETTI, Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Nova Mutum, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,CONSIDERANDO que a servidora MILENE ARISSAVA VILELA, 

matrícula 20596, Analista Judiciário PTJ, designada Gestor Judiciário da 

Primeira Vara, estará afastada de suas funções por motivo de férias, no 

período de 23/03/2020 a 06/04/2020;   RESOLVE:Art 1.º DESIGNAR o 

servidor MOACIR RIBOLLI JUNIOR, matrícula n. 41506, Técnico Judiciário 

PTJ, para exercer a Função de Gestor Judiciário Substituto da Primeira 

Vara, no período de 23/03/2020 a 06/04/2020.Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.   Nova Mutum, 6 de fevereiro de 2020.   LUCIANA DE SOUZA 

CAVAR MORETTItable

 PORTARIA N. 6/2020/DF/NM

 A Doutora LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI, Juíza de Direito e 

Diretora do Foro da Comarca de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO que a servidora MILENE ARISSAVA VILELA, matrícula 

20596, Analista Judiciário PTJ, designada Gestor Judiciário da Primeira 

Vara, estará afastada de suas funções por motivo de férias, no período 

de 23/03/2020 a 06/04/2020;

 RESOLVE:

Art 1.º DESIGNAR o servidor MOACIR RIBOLLI JUNIOR, matrícula n. 41506, 

Técnico Judiciário PTJ, para exercer a Função de Gestor Judiciário 

Substituto da Primeira Vara, no período de 23/03/2020 a 06/04/2020.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Nova Mutum, 6 de fevereiro de 2020.

 LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002030-80.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIANE SALDANHA DA SILVA (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 Requerente, na pessoa de seu advogado, para que 

fique ciente da certidão de ID. 28168015, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Nova Mutum,7 de fevereiro de 2020. 

ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001150-88.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PLANT DEFENDER TECNOLOGIA AGRICOLA IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA APARECIDA JAMAITZ BICUDO OAB - SP115390 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL MESQUITA OAB - SP193189 (ADVOGADO(A))

RODRIGO QUINTINO PONTES OAB - SP274196 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO FERREIRA LEITE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1001150-88.2019.8.11.0086 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 indicado 

no ID: 21191833, no valor de R$ 750,00, visto que trata-se de diligência no 

município de Santa Rita do Trivelato-MT pertencente à jurisdição de Nova 

Mutum-MT, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. MOACIR RIBOLLI JUNIOR Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001307-61.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ZAID ARBID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIFER ALEX CARAFFINI OAB - MT13909-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAUA BIODIESEL LTDA (REQUERIDO)

 

Compulsando os autos, verifica-se que mesmo a parte autora intimada por 

meio de seu advogado para comprovar o pagamento das custas de 

distribuição da presente Carta Precatória, conforme determinado em 

despacho ID: 20795834, manifestou-se em ID: 24569218, porém deixou de 

anexar a referida guia e comporvante de recolhimento na petição de ID 

retrocitada. Deste modo, impulsiono estes autos para intimar a parte autora 

para que providencie os documentos necessários para cumprimento da 

missiva.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42265 Nr: 1669-32.2009.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tanea Haide Sulbacher Schirmer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Tendo em vista o retorno dos presentes autos, em cumprimento à Ordem 

de Serviço nº 11/2019-GAB1, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA 

INTIMAÇÃO DAS PARTES, por seus procuradores, para que, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias úteis, manifestem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94265 Nr: 2585-22.2016.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia Monica Bellorini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Assis Rosa - 

OAB:MT 19.077-A

 Tendo em vista o retorno dos presentes autos, em cumprimento à Ordem 

de Serviço nº 11/2019-GAB1, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA 

INTIMAÇÃO DAS PARTES, por seus procuradores, para que, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias úteis, manifestem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104719 Nr: 3123-66.2017.811.0086

 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: MAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luan de Moraes Wieczorek - 

OAB:MT 21.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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. 46/48, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 107101 Nr: 4508-49.2017.811.0086

 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: Jonata Avelar Morch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gentil Machado Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, considerando as informações contidas na petição e 

documentos de fls. 81/86, AUTORIZO a parte Requerente a proceder com 

a retirada do veículo Triton L200 3.2, modelo/ano 2013, placas OBS-6589, 

pessoalmente, junto ao CIRETRAN do município de Itajaí-SC, mediante o 

pagamento de todas as taxas e diárias que se fizerem necessárias.

Registre-se que, conforme bem pontuado na decisão de fls. 37/40, o Autor 

foi nomeado como depositário fiel do referido veículo.

A parte Demandante deverá, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

retomada do automóvel, comunicar este Juízo quanto à atual localização 

do veículo para fins de avaliação na forma pretendida.

 Transcorrido o prazo assinalado acima, autos conclusos para 

deliberação.

 De mais a mais, determino a retirada da restrição de “circulação” do bem 

de fl. 77, eis que, apesar de ser de propriedade da parte Requerida, é 

diverso daquele descrito na inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110906 Nr: 6462-33.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DE SOUSA PEREIRA - ME, 

Alexandre de Sousa Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o endereço constante às fls. 48, para o qual fora 

determinada a expedição de citação (vide decisão de fls. 81), fica 

localizado na cidade de Irece - BA. Assim, verifico que a parte autora 

erroneamente efetuou o pagamento de diligências nesta Comarca de Nova 

Mutum - MT, razão pela qual REITERO SUA INTIMAÇÃO PARA QUE RETIRE 

EM CARTÓRIO e providencie a distribuição da carta precatória expedida à 

Comarca de Irece - BA ou comprove nos autos o pagamento das custas 

de preparo para viabilizar o envio via malote digital, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 

1.206 da CNGC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112672 Nr: 76-50.2018.811.0086

 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: DDASdA, TVSdA, TASA, AMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação foi interposto no prazo legal. 

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 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): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 4388 Nr: 10-86.1989.811.0086

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazendas Paulistas Reunidas Ltda, Espólio de Luiz 

Affonso Cardozo de Mello de Alvares Otero, Richard John Betts

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Gomes Neto, João Jose Pereira, 

Tadachi Kubota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Carpezani Correa - 

OAB:21.252/O, Andre Pivetta Ferrarin - OAB:10023/MT, Paulo de 

Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538, RODRIGO SAMARTINO ALBINO - 

OAB:14903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriane Marcon - OAB:MT 

4660-B, Anedio Aparecido Tosta - OAB:MT 4.855, José Nilton 

Gomes - OAB:GO 22.118, Márcio Pires da Fonseca - OAB:119192/SP, 

Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 Vistos, etc.

Considerando a sentença de homologação da demarcação (fls. 769), 

devidamente certificado o trânsito em julgado, DEFIRO o pedido formulado 

pelo Autor às fls. 833/839 e DETERMINO a expedição do competente 

Mandado de Averbação/Registro do Auto de Demarcação constante às 

fls. 741/742, guardando-se estrita observância ao disposto no Provimento 

do CNJ nº 61, de 17.10.2017.

Salienta-se que o referido mandado deverá ir instruído com as cópias das 

sentenças de fls. 369/374 e 769, bem como do acórdão de fls. 432/436.

 Após, intime-se o Requerente para a retirada do respectivo mandado, 

para que providencie o registro junto à matrícula dos imóveis.

 Por fim, cumprido o ato, retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35318 Nr: 1469-93.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lorena Fantinel da Silva, Lorena Fantinel da 

Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz da Costa 

S.Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 Tendo em vista o retorno dos presentes autos, em cumprimento à Ordem 

de Serviço nº 11/2019-GAB1, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA 
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INTIMAÇÃO DAS PARTES, por seus procuradores, para que, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias úteis, manifestem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42400 Nr: 1764-62.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Piva Comércio e Representações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martim Rogerio Claas, Ediberto Class

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:MT 8.066, Josiane de Oliveira Mattos - OAB:MT 23.925, Maite 

Martina Santana e Santos Benevides - OAB:MT 21.954

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

das guias necessárias à expedição de certidãop de protesto, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45606 Nr: 1064-52.2010.811.0086

 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: Tanea Haide Sulbacher Schirmer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Tendo em vista o retorno dos presentes autos, em cumprimento à Ordem 

de Serviço nº 11/2019-GAB1, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA 

INTIMAÇÃO DAS PARTES, por seus procuradores, para que, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias úteis, manifestem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47354 Nr: 2778-47.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bom Ar Climatizaçõ Serviço de Instalação e 

Manutenção Ltda - ME, Marcio Geremias Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 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 exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca dos embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47937 Nr: 3360-47.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eguinaldo Iniesta de Oliveira - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusto Pedro Reckziegel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Lima do Nascimento - 

OAB:MT 4651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Wilson Farias - 

OAB:7.642-B/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo para impugnação pela 

parte executada, razão pela qual, nos termos 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 que 

promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52133 Nr: 3149-74.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ananda Metais Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiomiro Antunes da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Aparecido Pardal - 

OAB:SP 134.648

 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 exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca dos embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54055 Nr: 1545-44.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Antonio de Andrade Me, Valdeci 

Antonio de Andrade, Valdeci Antonio de Andrade

 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 1.207 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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54292 Nr: 1778-41.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marileide Antonia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro de Oftalmologia Especializada Santa 

Casa, Ana Paula de Figueiredo Matias Duarte, Wilson Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariomarcio Maia Pinheiro - 

OAB:MT 4093

 Tendo em vista o retorno dos presentes autos, em cumprimento à Ordem 

de Serviço nº 11/2019-GAB1, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA 

INTIMAÇÃO DAS PARTES, por seus procuradores, para que, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias úteis, manifestem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71086 Nr: 3614-49.2012.811.0086

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Agro Ltda, Marlon Cristiano Buss, Eloiza 

Cristina Castelan, Adir Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Antônio Filippelli - OAB:MT 

15.280-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Trevisan - 

OAB:77202/RS

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Requerida, por seus advogados para que 

providencie o pagamento das custas PARA CUMPRIMENTO DA CARTA 

PRECATÓRIA NA COMARCA DE BOA VISTA - RR, no prazo de 05 (cinco) 

dias, mediante a expedição da guia competente. A COMPROVAÇÃO DO 

RECOLHIMENTO DEVERÁ SE DAR NA 1ª VARA CÍVEL DACOMARCA DE 

BOS VISTA - RR NOS AUTOS 0840688-61.2019.8.2.0010.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 80729 Nr: 3847-75.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Bertão (Empresario Individual)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Antunes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B, Thamires Hohenberger Mafissoni - OAB:MT 18783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Ribeiro - OAB:MT 

3.562-B, Vania dos Santos - OAB:11332/MT

 Tendo em vista o retorno dos presentes autos, em cumprimento à Ordem 

de Serviço nº 11/2019-GAB1, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA 

INTIMAÇÃO DAS PARTES, por seus procuradores, para que, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias úteis, manifestem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81342 Nr: 4234-90.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RD - Distribuidora de Produtos para Informatica e 

telecomunicações Ltda. (Rede Distribuidora)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimara Cruz Moraleco de Oliveira & Cia Ltda. 

- Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Igor Giraldi de Faria - 

OAB:7.245/MT

 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 exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca dos embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76509 Nr: 140-02.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. Oliveira da Silva - ME (Vitória Comercio de 

Peças), Olga de Bittencourt Setter, Agenor Luiz Setter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 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 Exequente 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.: 89907 Nr: 4953-38.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Borges dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000328-02.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACYR BATTAGLINI (EXECUTADO)

VILMA PIVA BATTAGLINI (EXECUTADO)

RAFAEL PIVA BATTAGLINI (EXECUTADO)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1000328-02.2019.8.11.0086 

Partes: BANCO DO BRASIL SA - ADVOGADOS DO(A) EXEQUENTE: THAIS 

FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - MT22056-O, DEIVISON VINICIUS 

KUNKEL LOPES DE SOUZA - MT14690-O X RAFAEL PIVA BATTAGLINI e 

outros (2) - Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 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 Autora, na pessoa de seu advogado, para que fique 

ciente da certidão parcialmente positiva do Oficial de Justiça de 

ID.25264329., requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000568-88.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL PIVA BATTAGLINI (EXECUTADO)

VILMA PIVA BATTAGLINI (EXECUTADO)

RENATO ALVES DE FREITAS (EXECUTADO)

MOACYR BATTAGLINI (EXECUTADO)

ERLA GIOVANA DE MATOS FREITAS (EXECUTADO)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1000568-88.2019.8.11.0086 

Partes: BANCO DO BRASIL SA - ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: 

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - MT18099-O X RAFAEL PIVA 

BATTAGLINI e outros (4) - Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 

da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para que 

fique ciente da devolução do mandado parcialmente cumprido ID: 

26664764, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000331-54.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO ALVES DE FREITAS (EXECUTADO)

ERLA GIOVANA DE MATOS FREITAS (EXECUTADO)

RAFAEL PIVA BATTAGLINI (EXECUTADO)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1000331-54.2019.8.11.0086 

Partes: BANCO DO BRASIL SA - ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: THAIS 

FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - MT22056-O X RAFAEL PIVA 

BATTAGLINI e outros (2) - Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo 

para as partes executadas oporem Embargos e/ou comprovar nos autos o 

pagamento do débito, razão pela qual, nos termos da legislação vigente e 

do artigo 1.209 da CNGC, impulsiono estes autos à expedição de matéria 

para imprensa com a finalidade de intimar a parte exequente a dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000029-25.2019.8.11.0086
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERLA GIOVANA DE MATOS FREITAS (REU)

RENATO ALVES DE FREITAS (REU)

VILMA PIVA BATTAGLINI (REU)

MOACYR BATTAGLINI (REU)

RAFAEL PIVA BATTAGLINI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVID GARON CARVALHO OAB - MT19440/O (ADVOGADO(A))

AMANDA GABRIELA GEHLEN OAB - MT19506/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB - MT6565-O (ADVOGADO(A))

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1000029-25.2019.8.11.0086 

Partes: BANCO DO BRASIL SA - ADVOGADO DO(A) AUTOR(A): SERVIO 

TULIO DE BARCELOS - MT14258-S X RAFAEL PIVA BATTAGLINI e outros 

(4) - ADVOGADOS DO(A) REU: DAVID GARON CARVALHO - MT19440/O, 

AMANDA GABRIELA GEHLEN - MT19506/O, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - MT6565-O ADVOGADOS DO(A) REU: DAVID GARON CARVALHO 

- MT19440/O, AMANDA GABRIELA GEHLEN - MT19506/O, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA - MT6565-O ADVOGADOS DO(A) REU: DAVID 

GARON CARVALHO - MT19440/O, AMANDA GABRIELA GEHLEN - 

MT19506/O, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - MT6565-O 

ADVOGADOS DO(A) REU: DAVID GARON CARVALHO - MT19440/O, 

AMANDA GABRIELA GEHLEN - MT19506/O, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - MT6565-O ADVOGADOS DO(A) REU: DAVID GARON CARVALHO 

- MT19440/O, AMANDA GABRIELA GEHLEN - MT19506/O, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA - MT6565-O Assunto: MONITÓRIA (40) Nos termos 

da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, considerando a 

tempestividade dos embargos monitórios apresentados, 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, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, a teor do artigo 702, §5º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002124-62.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO ALVES DE FREITAS (REU)

MOACYR BATTAGLINI (REU)

PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS (REU)

VILMA PIVA BATTAGLINI (REU)

RAFAEL PIVA BATTAGLINI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVID GARON CARVALHO OAB - MT19440/O (ADVOGADO(A))

AMANDA GABRIELA GEHLEN OAB - MT19506/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB - MT6565-O (ADVOGADO(A))

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1002124-62.2018.8.11.0086 

Partes: BANCO DO BRASIL SA - ADVOGADO DO(A) AUTOR(A): SERVIO 

TULIO DE BARCELOS - MT14258-S X RENATO ALVES DE FREITAS e 

outros (4) - ADVOGADOS DO(A) REU: DAVID GARON CARVALHO - 

MT19440/O, AMANDA GABRIELA GEHLEN - MT19506/O, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA - MT6565-O ADVOGADOS DO(A) REU: DAVID 

GARON CARVALHO - MT19440/O, AMANDA GABRIELA GEHLEN - 

MT19506/O, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - MT6565-O 

ADVOGADOS DO(A) REU: DAVID GARON CARVALHO - MT19440/O, 

AMANDA GABRIELA GEHLEN - MT19506/O, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - MT6565-O Assunto: MONITÓRIA (40) Nos termos da legislação 

vigente e do artigo 1.209 da CNGC, considerando a tempestividade dos 

embargos monitórios apresentados, 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, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a teor do artigo 702, §5º, do CPC.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 133994 Nr: 4750-37.2019.811.0086

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLC, CM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Emilia da Rocha - 

OAB:MT 22.746

 Vistos. Expeça-se nova carta precatória para citação do requerido nos 

endereços indicados pelo Ministério Público à fl. 68. Com a vinda da 

contestação, tornem os autos conclusos para designação de audiência. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97115 Nr: 4521-82.2016.811.0086

 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: Anizia Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do art. 11, da Resolução CJF 

458/2017, impulsiono os autos para intimar as partes, na pessoa de seu 

procurador, para manifestarem acerca do inteiro teor do(s) ofício(s) 

requisitório(s) expedido(s) nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70949 Nr: 3467-23.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Araci Hedemann Baumann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Agência de Diamantino-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do art. 11, da Resolução CJF 

458/2017, impulsiono os autos para intimar as partes, na pessoa de seu 

procurador, para manifestarem acerca do inteiro teor do(s) ofício(s) 

requisitório(s) expedido(s) nos autos, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 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.

Tendo em vista a não intimação das partes para depoimento pessoal 

conforme fls. 123 e 127-v, cancele-se a audiência designada para o dia 

06/02/2020.

No mais, intime-se o causídico da parte requerida para informar o 

endereço atualizado do réu.

Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88974 Nr: 4392-14.2015.811.0086
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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: Iguaçu Máquinas Agrícolas Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADIR FREO, Cpf: 77916387034, Rg: 

22574018, Filiação: Maria Vedana Freo e Jose Francisco Freo, data de 

nascimento: 13/10/1974, brasileiro(a), natural de Frederico 

Westphalen-RS, convivente, empresário / produtor, rural / agriculto. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A Autora promoveu Ação Oridnária de Cobrança em 

face do Réu, com o intuito de perceber quantia devida, por ausência de 

pagamento. A dívida se originou a partir de transações comerciais 

realizadas com a Autora, de natureza "venda a prazo", onde o Réu 

adquiriu inúmeras mercadorias/serviços. O Réu não efetuou o pagamento 

das mercadorias/serviços que adquiriu, na forma e nos prazos pactuados 

com a Autora. Na propositura da Ação Ordinária de Cobrança, o débito 

perfazia a quantia de R$ 4.947,33 (quatro mil novecentos e quarenta e 

sete reais e trinta e três centavos), devidamente corrigida e acrescida de 

juros até Outubro de 2015.

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que o requerido ADIR FREO está 

em local incerto e não sabido, bem como a parte requerente e este juízo 

não lograram êxito em localizar a parte requerida, DETERMINO que seja a 

mesma citada por edital, nos termos do artigo 256, inciso I, do CPC.Em 

caso de inércia do requerido no prazo previsto no artigo 335 do Código de 

Processo Civil, desde já, nomeio, ante a ausência de Defensor Público 

atuante na Defensoria Pública Cível desta Comarca, informada através do 

ofício nº 02/2020-2ªDP/NM, o qual será jungido em anexo à presente 

decisão, a Dra. Janisley Broetto Alves, OAB/MT 24.330, como curadora 

especial, em consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código 

de Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão.Desde já, 

fixo os honorários advocatícios em 04 (quatro) URH’S, conforme tabela da 

OAB/MT, na importância de R$ 3.714,06 (três mil setecentos e quatorze 

reais e seis centavos).Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as 

cautelas de estilo. 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, Lúcio Souza de 

Andrade, digitei.

Nova Mutum, 06 de fevereiro de 2020

Cristiany Ribeiro Rosa Rose Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 48896 Nr: 4268-07.2010.811.0086

 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: Elena Venancia da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901, Vinicius Vargas Leite - OAB:MT 11.213-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos. Ante a ausência da autarquia ré, acolho o pedido da parte autora 

e ratifico as provas produzidas em audiência, às fls. 54/56, em razão de o 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região ter, por meio do acórdão de fls. 

93/97, não ter invalidado tais provas, mas apenas anulado a sentença de 

mérito, em razão de ter sido proferida sem a apresentação de prévio 

requerimento administrativo. No mais, defiro a juntada de razões finais por 

meio de memorial escrito pela parte autora. Assim, concedo ao INSS prazo 

de 10 (dez) dias para apresentação de razões finais escritas. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 88439 Nr: 4068-24.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Botelho Moura Me (Center Cell), Anderson 

Botelho Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Cesar da Cunha Luz (Italiana, Italianinha e 

Italianissima Maq. de Sorvetes)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marloiva Andrade Sampaio - 

OAB:31.008 RS

 Vistos. Homologo a desistência da oitiva da testemunha testemunha 

Valmir Rengel. No mais, concedo às partes o prazo comum de cinco dias, 

a contar da data da intimação por DJe, para se manifestarem sobre a 

manifestação do perito de fls. 182/183. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30544 Nr: 188-39.2006.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Helena Ferreira, Manuel Amâncio Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do art. 11, da Resolução CJF 

458/2017, impulsiono os autos para intimar as partes, na pessoa de seu 

procurador, para manifestarem acerca do inteiro teor do(s) ofício(s) 

requisitório(s) expedido(s) nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100541 Nr: 519-35.2017.811.0086

 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: Orfila Franck

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do art. 11, da Resolução CJF 

458/2017, impulsiono os autos para intimar as partes, na pessoa de seu 

procurador, para manifestarem acerca do inteiro teor do(s) ofício(s) 

requisitório(s) expedido(s) nos autos, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-35.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARIESI TEIXEIRA CORREA OAB - MT17965-O (ADVOGADO(A))

MAVIAELY LYARA DHEIN MORAES BECKENKAMP OAB - 014.616.751-11 

(REPRESENTANTE)

ERIKA M. DHEIN - ME OAB - 04.456.401/0001-01 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CIBELE MORAIS KOEHLER (INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000233-35.2020.8.11.0086 Valor da causa: R$ 16.000,00 ESPÉCIE: 

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material]->PROCEDIMENTO DO 
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JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ERIKA M. DHEIN - ME 

Endereço: Avenida dos Uirapurus, 120 W, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 Nome: MAVIAELY LYARA DHEIN MORAES BECKENKAMP 

Endereço: Avenida dos Uirapurus, 120 W, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REPRESENTANTE: MARIESI TEIXEIRA 

CORREA - MT17965-O ADVOGADO DO(A) REPRESENTANTE: MARIESI 

TEIXEIRA CORREA - MT17965-O POLO PASSIVO: Nome: CIBELE MORAIS 

KOEHLER Endereço: Rua dos Jambos, 673 N, Sala 02, CENTRO, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): ERIKA M. DHEIN - ME e outros 

Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que compareça à 

Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 25/03/2020 Hora: 14:00 , a ser 

realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 

1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais NOVA MUTUM, 7 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: 1000148-54.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR BATISTA FERREIRA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

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. 

1000148-54.2017.8.11.0086 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: GILMAR BATISTA FERREIRA 

LEMES Endereço: RUA DOS CAMBARAS, 2666, TOPÁZIO, NOVA MUTUM 

- MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: ROBERGES 

JUNIOR DE LIMA - MT12918-O POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ADVOGADO 

DO(A) REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O 

Certifico e dou fé que o Recurso protocolado no ID 27578113 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, 7 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: 1000187-80.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EZIEL DIAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT10483-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000187-80.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 38.160,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: EZIEL DIAS FERREIRA Endereço: Rua das 

Hortênsias, 1461w, Bairro Bela Vista, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: JUAREZ PAULO SECCHI - 

MT0010483A-O POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): EZIEL DIAS 

FERREIRA Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que 

compareça à Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 12/06/2019 Hora: 

15:20 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. 

OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. NOVA 

MUTUM, 29 de abril de 2019. (Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO 

DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 
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Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-80.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EZIEL DIAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT10483-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 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. 

1000187-80.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 38.160,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: EZIEL DIAS FERREIRA Endereço: Rua das Hortênsias, 

1461w, Bairro Bela Vista, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: JUAREZ PAULO SECCHI - MT10483-O 

POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78045-901 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO CORREA DA 

COSTA JUNIOR - MT11264-O Certifico e dou fé que o Recurso protocolado 

no ID 27383414 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, 

7 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: 1000143-61.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DE TOLEDO MORAES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR ROBERTO BONI OAB - MT0008268A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PROCESSO n. 1000143-61.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 21.321,02 

ESPÉCIE: [Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Antecipação de Tutela 

/ Tutela Específica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: PEDRO HENRIQUE DE TOLEDO MORAES Endereço: 

Avenida dos Canários, 471, W, Centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 ADVOGADO DO(A) INTERESSADO: CESAR ROBERTO BONI - 

MT0008268A POLO PASSIVO: Nome: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS Endereço: BRADESCO SEGUROS S/A, 225, RUA BARÃO DE 

ITAPAGIPE 225, RIO COMPRIDO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20261-901 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

MT11660-O Certifico e dou fé que os Embargos de Declaração opostos 

são tempestivos. Nos termos do Art. 1.023, §2º do NCPC, intimo o 

Embargado para manifestar-se sobre os Embargos opostos, no prazo de 5 

(cinco) dias, caso seu eventual acolhimento implique na modificação da 

decisão embargada. NOVA MUTUM, 7 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: 1000728-16.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SANTOS DA CONCECAO (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 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. 

1000728-16.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 20.913,08 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARCIO 

SANTOS DA CONCECAO Endereço: RUA DAS JEQUITIBAS, 1967 W, QD 

07 LT 08, PARAISO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO 
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DO(A) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT16625-O 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: 

BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A Certifico e dou fé 

que o Recurso protocolado no ID 28304134 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, 7 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41863 Nr: 1212-97.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Manoel Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos a fim de intimar a 

Parte Exequente acerca da juntada da Carta Precatória cumprida retro 

(negativa), para que se manifeste nos autos e requeira o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.

Diego Francisco de Campos

Analista Judiciário Matrícula 25.319

Gestor Judiciário Portaria nº. 43/2017/DF/NM

Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

Comarca de Nova Mutum – MT.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 132624 Nr: 4050-61.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josue de Ariquemes Paim de Lima, Vitor Hugo 

Barros Campos, Robson de Souza Lopes

 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

 Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para:1) CONDENAR 

o réu VITOR HUGO BARROS CAMPOS, devidamente qualificado às fls. 

03/04 dos autos, à pena de 13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 06 (seis) 

dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.525 (um mil e quinhentos e 

vinte e cinco) dias-multa, calculados à proporção de 1/30 (um trinta avos) 

do salário mínimo vigente na época dos fatos, pela prática dos crimes 

previstos pelos artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/06 e do artigo 14 da 

Lei 10.826/03, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, negando-lhe o 

direito de recorrer em liberdade desta sentença;2) CONDENAR o réu 

JOSUÉ DE ARIQUEMES PAIM DE LIMA, devidamente qualificado às fls. 03 

dos autos, à pena de 17 (dezessete) anos, 03 (três) meses e 27 (vinte e 

sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.945 (um mil e 

novecentos e quarenta e cinco) dias-multa, calculados à proporção de 

1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos, pela 

prática dos crimes previstos pelos artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/06 

e do artigo 14 da Lei 10.826/03, todos na forma do artigo 69 do Código 

Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade desta sentença;3) 

CONDENAR o réu ROBSON DE SOUZA LOPES, devidamente qualificado às 

fls. 03 dos autos, à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, 

em regime inicial fechado, e 1253 (um mil e duzentos e cinquenta e três 

dias-multa) dias-multa, calculados à proporção de 1/30 (um trinta avos) do 

salário mínimo vigente na época dos fatos, pela prática dos crimes 

previstos pelos artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/06, na forma do 

artigo 69 do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade 

desta sentença;

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 92494 Nr: 1505-23.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Ronaldo de Deus da 

Silva - OAB:MT 13.171

 Segundo consta, o réu e a vítima namoraram por aproximadamente seis 

meses, e romperam o relacionamento em razão do ciúme excessivo do 

acusado, que não queria que a vítima mantivesse contato com outras 

pessoas, e dizia que a mataria e se mataria, caso ela terminasse o 

relacionamento com ele.Por não aceitar o fim do relacionamento, o 

denunciado teria passado a ameaçar de morte a vítima e o então 

companheiro dela, Júlio Cesar Martins, por meio de mensagens 

eletrônicas. No dia dos fatos, por volta das 13 horas, a esposa do 

denunciado, sua enteada e genro descobriram sobre o relacionamento 

extraconjugal que ele manteve com Tânia, e que ele a estava ameaçando, 

visando reatar o relacionamento com ela, e, em virtude disso, 

determinaram que ele deixasse a casa do genro. Então, o denunciado 

adquiriu uma faca e seguiu a vítima pelas ruas da cidade, e, quando ela 

estacionou sua motocicleta em frente à Lanchonete Saito, ele a abordou, a 

agarrou e, de inopino, desferiu dois golpes de faca que a atingiram nas 

partes anterior e posterior do tórax, e em seguida, se evadiu do local.Insta 

ressaltar, portanto, a gravidade concreta do delito, sendo este o primeiro 

feminicídio nesta Comarca, o qual causou grande comoção e temor no 

meio social, cujas circunstâncias demonstram sem sombra de dúvidas a 

periculosidade do acusado, de modo que a sua segregação cautelar 

revela-se extremamente necessária para a garantia da ordem pública e, 

ainda, para aplicação da lei penal, uma vez que o acusado se evadiu do 

distrito da culpa logo após os fatos.Do mesmo modo, tenho que as 

circunstâncias que envolvem o caso revelam que outras medidas 

previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito 

almejado para a proteção da ordem pública, uma vez que não atenderiam 

ao binômio necessidade e adequação contido no art. 282, inciso I e II, 

também do CPP. Isto posto, MANTENHO a prisão preventiva do 

acusado.Aguarde-se a manifestação da defesa do acusado na fase do 

art. 422 do Código de Processo Penal.Em seguida, tornem os autos 

conclusos para designação da Sessão de Julgamento. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126386 Nr: 658-16.2019.811.0086

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Amorim Gonçalves, Fernando da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX BARBOZA ROCHA - 

OAB:19067/O

 Intimação do Advogado Alex Barboza Rocha acerca do desarquivamento 

dos autos, bem como para que, no prazo de 15 dias, requeira o que 

entender de direito.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46804 Nr: 2227-67.2010.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEANDRO MOREIRA DA SILVA, Cpf: 

00289960118, Rg: 1424841-7, Filiação: Neli Fátima Moreira da Silva, data 

de nascimento: 26/01/1983, brasileiro(a), natural de Cruz Alta-RS, 

solteiro(a), Telefone 3308-4431. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do RÉU, acima qualificado, para comparecer à 

sessão de julgamento perante o tribunal do júri no dia 06 de março de 

2020, às 09h00 (Horário Oficial de Mato Grosso), no Edifício do Fórum, sito 

no endereço ao final indicado.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 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, 06 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.: 129119 Nr: 1944-29.2019.811.0086

 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): Gilberto Flores Gimenez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alana Carolina Oliveira 

Carneiro - OAB:MT 26.393, Nadeska Calmon Freitas - 

OAB:11548/MT

 Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o 

réu GILBERTO FLORES GIMENEZ, devidamente qualificado às fls. 04 dos 

autos, à pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses, e 20 (vinte) dias, de 

reclusão em regime inicialmente fechado, e 966 (novecentos e sessenta e 

seis) dias-multa calculados à proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário 

mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto pelo 

artigo 33, caput, c.c. art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06, negando-lhe o 

direito de recorrer em liberdade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 115798 Nr: 1710-81.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KGD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Otoniel de Matos - 

OAB:MT-2.825, Suzye Maria Jose Conceição Martins do 

Nascimento - OAB:MT 13.746

 Vistos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o Recurso de 

Apelação interposto pelo réu Kaique Guimarães Domingos à fl. 483.

Considerando que as competentes razões recursais já foram 

apresentadas pela defesa do acusado às fls. 484/493, dê-se vistas ao 

Ministério Público para que, querendo, apresente contrarrazões.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as nossas 

homenagens de estilo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 127159 Nr: 1064-37.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHMdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Resino Junior - OAB:MT 

22.198

 Vistos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o Recurso de 

Apelação interposto pelo réu Claudio Henrique Mello de Matos à fl. 257.

Considerando que as competentes razões recursais já foram 

apresentadas pela defesa do acusado às fls. 261/269, dê-se vistas ao 

Ministério Público para que, querendo, apresente contrarrazões.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as nossas 

homenagens de estilo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 131277 Nr: 3227-87.2019.811.0086

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Denilson dos Santos Penha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381, Rocilda Maria Morais 

Costa - OAB:MT 23.582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: sem ad - OAB:

 É o necessário. Decido.Compulsando detidamente os autos, em especial 

as circunstâncias em que teriam se passado os fatos, bem como os 

documentos juntados pela defesa, tenho que existem nos autos fundadas 

dúvidas sobre a higidez mental do acusado, pelo que, nos termos do artigo 

149, caput, do CPP, e em consonância com o parecer ministerial de fls. 

30/30v°, determino, a instauração de incidente de insanidade mental do 

réu.Via de consequência, nos termos do artigo 149, § 2º do CPP determino 

o sobrestamento da ação penal respectiva (cód. 128724 – em apenso), e 

nomeio como curador processual ao acusado o Defensor por ele 

constituído, atuante no feito, que deverá, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar nos autos sobre a existência de parentes do acusado e seus 

respectivos paradeiros para que algum deles possa ser nomeado como 

curador extraprocessual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 53667 Nr: 1170-43.2012.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Margarete Nava Cossul

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Antonio de Lima - 

OAB:MT 7.303-A

 Vistos.

Margarete Aparecida Nava Cossul foi denunciada pelo Ministério Público 

Estadual pela suposta prática do delito previsto no artigo 7°, inciso IX, da 

Lei n° 8.137/90.

Foi realizada audiência para apresentação da proposta de suspensão 

condicional do processo oferecida pelo Ministério Público, em 15/10/2014 

(fl. 119).

 A aludida suspensão condicional do processo foi oferecida à denunciada, 

e suas condições foram integralmente aceitas.

À fl. 152, o Ministério Público pugnou pela extinção da punibilidade da 

acusada, em razão do cumprimento integral das condições impostas na 

Suspensão Condicional do Processo.

Relatei o necessário. Decido.

Compulsando detidamente os autos e analisando os termos da suspensão 

condicional do processo proposta à acusada, observa-se que, realmente, 

ela cumpriu todas as condições que lhe foram impostas, o que impõe na 

extinção da punibilidade da denunciada, conforme manifestação do 
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Ministério Público de fl. 152.

Isto posto, nos termos do art. 89, § 5º da Lei 9.099/95, JULGO E DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE da denunciada Margarete Aparecida Nava 

Cossul, devidamente qualificada nos autos, em relação aos fatos que lhe 

foram imputados neste feito.

Publique-se. Intimem-se, observando-se a desnecessidade de intimação 

pessoal do acusado, bastando a de seu defensor constituído, conforme 

determina o artigo 1387 da CNGC.

Com o trânsito em julgado, procedam-se às baixas, comunicações e 

anotações de estilo, arquivando-se os autos, sem quaisquer custas ou 

despesas judiciais.

Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001511-36.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO CESAR TOLOTTI (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: 1000120-12.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO CELEIRO LTDA (REU)

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001542-56.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADIEL FERNANDO FEISTLER SCHIRMBECK (EXECUTADO)

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001374-54.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA JULIANI AGUIRRA CALIL OAB - SP211853 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO (EXECUTADO)

 

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).

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000066-80.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO MAGALHAES FERRARI OAB - MT13985/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOLIN CAETANO DA FONSECA (REQUERIDO)

ADRIANA CRISTINA GARCIA GUIRAO (REQUERIDO)

ANTONIO CAETANO DA FONSECA (REQUERIDO)

MARIA BERNARDINO DA FONSECA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000066-80.2019.8.11.0012 REQUERENTE: LAVORO AGROCOMERCIAL 

LTDA - EPP REQUERIDO: MARCOLIN CAETANO DA FONSECA e outros (3) 

Vistos. DEFIRO o pleito formulado na petição de ID. 20289892. 

DESENTRANHE-SE o mandado de citação para nova tentativa de 

localização do executado. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 7 de 

fevereiro de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000110-02.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. J. (REQUERIDO)

A. L. C. (REQUERIDO)

R. D. S. S. (REQUERIDO)

J. B. V. D. S. (REQUERIDO)

N. W. D. N. (REQUERIDO)

C. G. H. D. (REQUERIDO)

D. A. S. M. (REQUERIDO)

A. C. R. L. (REQUERIDO)

E. A. V. V. (REQUERIDO)

A. O. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON OLIVEIRA PRESTES OAB - MT0020354A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE NOVA XAVANTINA Certidão 

Processo: 1000110-02.2019.8.11.0012; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie:PETIÇÃO CÍVEL (241) Certifico que registrei o presente feito sob o 

procedimento n. 296401. Certifico ainda que agendei o Ato Solene de 

Conciliação/mediação para o dia 31/03/2020 às 08h30min(MT). Por fim, 

conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos a 

escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos de 

praxe. NOVA XAVANTINA, 3 de fevereiro de 2020 ROGERIA BORGES 

FERREIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO CEJUSC - CENTRAL 
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JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE NOVA XAVANTINA E 

INFORMAÇÕES: RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGU, S/N, Telefone: (66) 

3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 

TELEFONE: (66) 34381305

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 75720 Nr: 3262-17.2015.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR RODRIGUES DE SOUZA, PRISCILA 

BARROS DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante de tudo que dos autos consta, e considerando a manifestação do 

MP de ref. 364, remetam-se os autos ao E. TJ-MT para análise do recurso 

interposto.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000918-07.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MOWTREZOR MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000918-07.2019.8.11.0012 REQUERENTE: PATRICIA MOWTREZOR 

MAGALHAES REQUERIDO: INSS Vistos. SUSPENDO o processo pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, findo o qual a parte autora deve trazer a colação 

a resposta acerca do requerimento administrativo, independentemente de 

intimação, sob pena de indeferimento da petição inicial. Noxa 

Xavantina/MT, 7 de fevereiro de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000555-54.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA MENEZES PASETO (EXECUTADO)

JAYME PASETO (EXECUTADO)

VANUSA CELESTINO NASCIMENTO PAZETTO (EXECUTADO)

ROBISON APARECIDO PAZETTO (EXECUTADO)

SANTA CLARA ENGENHARIA E TRANSPORTES EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000555-54.2018.8.11.0012 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: JAYME PASETO e outros (4) Vistos. Expeça-se Carta 

Precatória com o objetivo de penhorar e avaliar o bem imóvel descrito na 

matrícula de n.º 69959 (Id. 23992252), do CRI de Barra do Garças. 

Realizada a penhora, deve ser o devedor imediatamente intimado acerca 

da constrição judicial para, querendo, opor impugnação no prazo legal. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 7 de fevereiro 

de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000124-49.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA MARQUES (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:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000124-49.2020.8.11.0012 REQUERENTE: JOAO PEREIRA MARQUES 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA Vistos. Reclama a parte 

autora os benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que não disporia 

de recursos para suportar as custas judiciais sem prejuízo da sua 

subsistência. Em que pese a norma processual consigne que alegação de 

hipossuficiência financeira presume-se verdadeira, é certo, por outro lado, 

que tal presunção é meramente relativa, comportando, portanto, prova em 

sentido contrário. É neste sentido, inclusive, o teor do art. 99, § 2º do CPC, 

que assim dispõe: "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". Com efeito, no caso dos autos, comparece a parte autora 

assistida por advogado particular, denotando assim privilegiada condição 

financeira, o que permite supor que não se enquadra no conceito de 

hipossuficiência financeira. Ademais, infere-se ainda dos autos que a 

parte autora é servidora pública, percebendo remuneração que lhe permite 

arcar com os ônus do processo sem prejuízo da sua própria subsistência. 

Ante o exposto, forte em tais fundamentos, INTIME-SE a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias comprove a sua condição de 

miserabilidade ou promova a comprovação do recolhimento das custas 

judicias, sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção do 

processo sem resolução do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Nova Xavantina, 7 de fevereiro de 2020. Ricardo Nicolino de 

Castro Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000114-39.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANA VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HIAGO OLIVEIRA MARIN OAB - MT23262/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA Processo: 1000114-39.2019.8.11.0012. AUTOR(A): 

ANA VIEIRA DOS SANTOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL A parte autora postulou a desistência da ação. Na 

hipótese dos autos, verifica-se que o requerido já apresentou 

contestação, sendo imprescindível, portanto, a concordância da parte ré 

com o pleito, conforme o § 4º do art. 485 do CPC. Intimado para se 

manifestar quanto ao pedido, o requerido quedou-se inerte A desistência 

da ação não importa renúncia ao direito e não impede o ajuizamento de 

nova ação (RT 490/59). Com essas considerações, com fundamento no 

art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez) por cento 

do valor atualizado da causa. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Nova 

Xavantina, 6 de fevereiro de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de 

Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 797 Nr: 304-20.1999.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE HOSPITALAR NOVA XAVANTINA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B, OSVALDO ANTONIO DE LIMA - OAB:3212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 Decido.

Assim, em razão da extinção da dívida pelo pagamento, JULGO EXTINTA a 

execução em trâmite, com funda¬mento no art. 924, inc. II, do Código de 

Processo Civil.

Dê-se baixa em eventuais penhoras/constrições existentes nos autos.

Em atenção ao princípio da causalidade, caberá ao executado arcar com 

as custas e despesas processuais.

Sem honorários, tendo em vista que o silêncio do exequente quanto ao 

ponto faz presumir que estes foram quitados com o débito perseguido no 

feito.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo e 

anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26585 Nr: 1041-08.2008.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ÁUREO BAISE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - 

OAB:167929-SP, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAVIO LUIS OLIVEIRA RAMOS 

- OAB:

 Do exposto, considerando que o Agravo de Instrumento é recurso dotado 

do efeito regressivo, exerço o juízo de retratação e REVOGO a decisão de 

fl. 152.

Consequentemente, em relação à petição de fls. 147/148, constando que 

paira dúvida quanto à existência de valores vinculados a este feito e ainda 

não levantados pela parte autora/exequente, determino que seja oficiado o 

Banco do Brasil, Agência de Nova Xavantina, para informar no prazo de 

10 (dez) dias a existência de valores vinculados a estes autos, bem como 

a data de eventual levantamento de valor por meio da apresentação do 

alvará de autorização de fl. 141.

Juntada a informação do Banco, voltem os autos conclusos para 

deliberações.

Considerando o juízo de retratação quanto a decisão de fls. 152, 

prejudicado os embargos declaratórios de fls. 161.

Intime-se o exequente desta decisão.

Comunique-se o Excelentíssimo relator do recurso da presente decisão, 

com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38131 Nr: 1675-96.2011.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMILSO FRANCISCO DE PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO XAVANTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10.911-B/MT, TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS - 

OAB:2.895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DE SOUZA 

FILHO - OAB:6.293-A, WESLEY EDUARDO DA SILVA - OAB:13.617/MT

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 38131.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 05/03/2020 às 08h00min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66645 Nr: 1747-78.2014.811.0012

 AÇÃO: Liquidação Provisória por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR RAMOS CAMPOS

 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: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) 

dias, acerca da petição de fls. 179/183.

ecorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74707 Nr: 2725-21.2015.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME FERREIRA PORTUGAL, DINAMAR HELENA DOS 

SANTOS, JAILTON FERREIRA PORTUGAL, FRANCISCA DE JESUS 

PORTUGAL, ADELAIDE RIBEIRO BATISTA, GENI QUEIROZ DA SILVA, 

DÉBORA BATISTA PORTUGAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO PEDRO PORTUGAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestação quanto à avaliação realizada à 

Ref. 100.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82888 Nr: 3277-49.2016.811.0012

 AÇÃO: Remoção, modificação e dispensa de tutor ou curador->Processo 

de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA DA SILVA, JURACI VIEIRA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA APOLINÁRIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON MIRANDA DUARTE - 

OAB:42.643/GO, MISSIAS LEONEL DE PAIVA - OAB:3.310-GO, 

PALMESTRON F. CABRAL - OAB:5809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ntime-se a parte autora, pessoalmente e via DJe, para impulsionar o feito, 

requerendo o que for de direito em cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103549 Nr: 2342-38.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES FALEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO DE OLIVEIRA PEREIERA 

- OAB:13.884 -MT

 Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo legal, 

caso não tenha feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103565 Nr: 2355-37.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES FALEIRO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio de Oliveira Pereira - 

OAB:13.884-MT

 Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo legal, 

caso não tenha feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103599 Nr: 2375-28.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES FALEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387-B, Fábio de Oliveira Pereira - 

OAB:13.884-MT

 Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo legal, 

caso não tenha feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 114245 Nr: 2122-06.2019.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK CAMPOS MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA ALVES MOREIRA - 

OAB:20655-MT

 Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o réu PATRICK 

CAMPOS MARTINS DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, 

como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal. 

DOSIMETRIA DA PENA Passo à dosimetria da pena, observando as 

diretrizes contidas na Constituição Federal, artigo 5º, inciso XLVI, e no 

Código Penal, artigo 68.O delito de furto simples possui pena privativa de 

liberdade abstratamente cominada em 01 (um) a 04 (quatro) anos de 

reclusão e multa. A culpabilidade com que agiu o réu é normal à espécie 

delitiva. Em relação aos antecedentes, em que pese a existência de ações 

penais e inquéritos policiais em trâmite, verifico inexistir condenação com 

trânsito em julgado anterior aos fatos em análise, nada havendo a ser 

valorado, portanto. No que se refere à conduta social e a personalidade, 

inexistem nos autos elementos concretos para auferi-las. Os motivos do 

crime são próprios do tipo penal, nada havendo a ser valorado. Quanto às 

circunstâncias, nada há a ser valorado. Quanto às consequências do 

delito, são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que 

aquela já fixada pelo legislador. O comportamento da vítima igualmente não 

requer valoração extrapenal.Assim, considerando a inexistência 

existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base no 

mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão.Havendo o réu 

confessado a autoria delitiva, reconheço a incidência da circunstância 

atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. 

Contudo, por força da Súmula n.º 231 do STJ, inviável a redução da pena 

aquém do mínimo legal. Por tal motivo, mantenho a pena em 01 (um) ano de 

reclusão.Por fim, não concorrendo causas de aumento ou diminuição, 

torno definitiva a pena em 01 (um) ano de reclusão.Nos termos do artigo 

33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, e considerando o tempo em que o réu 

encontra-se segregado preventivamente, nos termos do artigo 387, §2º, 

CPP, fixo o regime ABERTO para início do cumprimento de pena.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62499 Nr: 1109-79.2013.811.0012

 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: BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNI FÉLIX SPANHOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSE CANDINI - 

OAB:8036/MT

 Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Por conseguinte, INTIME-SE a parte requerida, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de multa de 10% 

(dez por cento) do valor da condenação, bem como honorários 

advocatícios a serem arbitrados no mesmo patamar (NCPC, art. 523, § 1º).

CONSIGNE-SE na intimação que, decorrido o prazo para o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte 

exequente, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente 

impugnação (NCPC, art. 525).

Ainda, em caso de não pagamento, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação de tantos bens do devedor quantos forem necessários ao 

pagamento da dívida (NCPC, art. 523, § 3º).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

novel Código de Processo Civil, MANIFESTE-SE a parte credora, no prazo 

de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação de bens 

penhorados.

Intime-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-34.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BENO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000125-34.2020.8.11.0012 POLO ATIVO:BENO 

RODRIGUES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JESSE 

CANDINI POLO PASSIVO: MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA 

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: 24/03/2020 Hora: 08:00 , no endereço: RUA EXPEDIÇÃO 

RONCADOR XINGÚ, S/N, TELEFONE: (66) 3438-1305, CENTRO, NOVA 

XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 . CUIABÁ, 7 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: 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))

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz, 

designo audiência de conciliação para o dia 24 de março de 2020, às 

08h:20min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus respectivos 

advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 7 de fevereiro de 2020. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária
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Intimação 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))

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz, 

designo audiência de conciliação para o dia 24 de março de 2020, às 

08h:20min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus respectivos 

advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 7 de fevereiro de 2020. Marinalda Viana Queiroz

Intimação 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))

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz, 

designo audiência de conciliação para o dia 24 de março de 2020, às 

08h:20min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus respectivos 

advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 7 de fevereiro de 2020. Marinalda Viana Queiroz

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-04.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE MARA HENZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA RIBEIRO ARAUJO OAB - MT22965/B-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000127-04.2020.8.11.0012 POLO ATIVO:JOICE MARA 

HENZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LARISSA RIBEIRO ARAUJO 

POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação Data: 24/03/2020 

Hora: 08:40 , no endereço: RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, 

TELEFONE: (66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 

78690-000 . CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001098-24.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BIO SOJA INDUSTRIAS QUIMICAS E BIOLOGICAS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON FERNANDES REU OAB - SP185631 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA CRISTIANA BUSS (REQUERIDO)

MARLON CRISTIANO BUSS (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 

PREPARO da carta precatória bem com 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, 07 de Fevereiro de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001101-76.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BIO SOJA INDUSTRIAS QUIMICAS E BIOLOGICAS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON FERNANDES REU OAB - SP185631 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA CRISTIANA BUSS (REQUERIDO)

MARLON CRISTIANO BUSS (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 

PREPARO da carta precatória bem com 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, 07 de Fevereiro de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001117-30.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J P COMERCIO DE ARMARINHOS E VARIEDADES LTDA - ME (REQUERIDO)

IRANI DA COSTA SANTANA (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, 07 de fevereiro de 2020. 

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 57567 Nr: 2810-42.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nataniel Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Domingos Ferreira 

Vilasboa - OAB:40.676/GO

 INTIMO a parte ré para informar os dados bancários para restiuição do 

valor arbitrado da fiança bem como comparecer em cartório a fim de retirar 

a máquina Jukebox, no prazo de 05 dias.

 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

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PARANATINGA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 3540-53.2014.811.0044 CÓD. 58773

ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PARTE AUTORA: MIGUEL ALVES CAVALCANTE E JANDIRA LIMA 

CAVALCANTE

PARTE RÉ: Espolio de Antonio Raimundo da Silva

CITANDOS: RÉUS SUPLICADOS – HERDEIROS( E SEUS CÔNJUGES) DO 

ESPÓLIO DE ANTÔNIO RAIMUNDO DA SILVA, PEDRO BASTOS (E SUA 

CÔNJUGE), FRANQUELINO LUIZ VILELA (E SUA CÔNJUGE), SEBASTIÃO 

PINHEIRO DOS SANTOS (E SUA CÔNJUGE), DOMINGOS LIMA DE JESUS (E 

SUA CÔNJUGE) E NEIDIR CARLOS NEITZKE (E SEU CÔNJUGE) E AGILMAR 

RAIMUNDO DA SILVA (E SUA CÔNJUGE) – POSSUIDORES 

ANTECESSORES DE IMÓVEL USUCAPIENDO.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 12/12/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 7.552.416,60

FINALIDADE: CITAÇÃO dos RÉUS SUPLICADOS, na forma do art. 256 E 

257 do CPC, dos termos da presente ação de usucapião do imóvel adiante 

descrito e caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: REQUERIMENTO DA EXORDIAL: USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIO - 15 ANOS - FAZENDA MINA BOA - OS SUPLICANTES 

INFORMAM TER POSSE MANSA E PACÍFICA HÁ 30 ANOS - COM JUSTO 

TÍTULO E BOA FÉ. NOS AUTOS EXISTEM DECLARAÇÃO DE DIVISAS E 

CONFRONTAÇÕES, DECLARAÇÃO DE COMPRA E VENDA.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: FAZENDA MINA BOA - ÁREA 

2.517,4722 HECTARES - PERÍMETRO DEMARCADO 27.571,96 M - 

(GEORREFERENCIAMENTO) VÉRTICES, AZIMUTES E DISTÂNCIAS 

CONSTANTES ÀS FLS. 05/08 DOS AUTOS.

DESPACHO: PROCESSO N.º 3540-53.2014.811.0044 (58773)Visto.O edital 

de fl. 243, tem a finalidade de citação dos réus ausentes, incertos, 

desconhecidos e eventuais interessados, portanto, não atingem os réus 

discriminados na petição inicial. Assim sendo, proceda-se a citação dos 

réus (fl. 12) por edital, com prazo de vinte dias, nos termos do artigo 256 e 

257 do CPC.A parte autora deverá comprovar a publicação do edital no 

prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo do edital, e decorrido o prazo 

de resposta sem manifestação ou sem constituição de causídico pelas 

pessoas citadas por edital, certifique-se. (...).Cumpra-se.

Eu, Fernando Alvarenga, digitei.

 Paranatinga - MT, 6 de fevereiro de 2020.

Zélia Alves Bispo da Silva

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84728 Nr: 4544-23.2017.811.0044

 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: Cintia Rodrigues Dias Mauro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Gaúcha do Norte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARINE MINUZI - OAB:14631

 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 apresentar contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67190 Nr: 512-09.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Rosa de Oliveira Macaubas

 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:

 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 

requerente para, no no prazo de 05 (cinco), requerer o que de direito, sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12695 Nr: 1427-78.2004.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Pires, Lindineide Belem de Freitas, 

Juvenal de Souza Silva, Keili Nagano Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto da Cunha Macedo - 

OAB:8074/MT, Eric Ritter - OAB:5.397-B, Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT, Jessyca Nagano Bezerra - OAB:17185/MT, Roberto 

Zampieri - OAB:4094/MT, Rosangela da Silva Capelão - OAB:8.944

 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 

recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56902 Nr: 2379-08.2014.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson José Vian

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Alves de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ila de Castilho Varjão - 

OAB:9 .972 /MT,  Jo icy lene Ruf ina  S i lva  Guimarães  - 

OAB:15.873-A/MT, Paulo Clécio Ferlin - OAB:12564/MT, Rosmeri 

Valduga - OAB:11550/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-O/MT, Marcelo Pìloto Maciel - OAB:8222/MT, Welton 

Esteves - OAB:11924/MT

 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 requerente - VILSON para apresentar 

apresentar valores atualizados do débito para redesignação da hasta 
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pública.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64857 Nr: 2695-84.2015.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Wilians & Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edir Cattapan, Vera Lucia Stella Cattapan, 

Banco do Brasil S/A, Edir Cattapan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlone Alves de Assis - 

OAB:12.047/GO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:11065/A, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12208-A/MT

 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 requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81206 Nr: 2853-71.2017.811.0044

 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: Jeferson Luis Miezerski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serasa- Centralização de Serviços dos 

Bancos S/A, Serviço de Proteção Ao Crédito-SPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Roece Onassis - 

OAB:17.933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado 

da parte autora que foi designada sessão de Conciliação/Mediação 

agendada para o dia 03/02/2017 às 15h00minn,, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Paranatinga-MT. Para 

realização da referida sessão, se torna necessário o comparecimento das 

partes, acompanhados de advogados(as).

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000923-30.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIDELMA PEREIRA DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF OAB - MT24925/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANIR MARIO RIBEIRO DE MORAES (REQUERIDO)

 

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, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos documentos 

capazes de comprovarem sua insuficiência de recursos.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000521-46.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

V. B. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB - MT11287-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. O. P. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

elysson galvão suzuki filipin de sena OAB - MT13997/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

Requerido para ciência da decisão ID 28537077, bem como para cumprir a 

decisão no tocante a tutela de urgência requestada e, por corolário, fora 

majorado provisoriamente os alimentos a serem pagos pelo requerido ao 

menor, ora requerente, para 30% (trinta cento) do salário mínimo vigente. E 

para no prazo de 30 (trinta) dias, traga aos autos os 03 (três) últimos 

imposto de renda declarado em seu nome, para que seja aferida a 

possibilidade de contribuição dos alimentos ao menor. E ciência da 

designação da audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de 

novembro de 2020 às 13h00min (MT), para que seja tomado o depoimento 

pessoal das partes, bem como seja procedida a oitiva das testemunhas.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000521-46.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

V. B. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB - MT11287-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. O. P. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

elysson galvão suzuki filipin de sena OAB - MT13997/O (ADVOGADO(A))

 

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 depositarem nos autos o respectivo rol de testemunhas, no prazo 

impreterível de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão, caso ainda não 

tenham feito (NCPC, art. 357, §4º). Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB 

da Segunda Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimado nos termos do artigo 455, do NCPC, os 

advogados das partes para que intimem as testemunhas por eles 

arroladas, ou, para que as tragam no dia e hora designada, audiência de 

instrução e julgamento para o dia 05 de novembro de 2020 às 13h00min, 

independentemente de prévia intimação.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000521-46.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

V. B. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB - MT11287-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. O. P. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

elysson galvão suzuki filipin de sena OAB - MT13997/O (ADVOGADO(A))

 

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 depositarem nos autos o respectivo rol de testemunhas, no prazo 

impreterível de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão, caso ainda não 

tenham feito (NCPC, art. 357, §4º). Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB 

da Segunda Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimado nos termos do artigo 455, do NCPC, os 

advogados das partes para que intimem as testemunhas por eles 

arroladas, ou, para que as tragam no dia e hora designada, audiência de 

instrução e julgamento para o dia 05 de novembro de 2020 às 13h00min, 

independentemente de prévia intimação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001400-53.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca.Impulsiono estes autos 
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com a finalidade de que seja intimado as partes para ciência acerca da 

perícia médica designada para o dia 28 de fevereiro de 2020 às 08h15min, 

bem como para apresentarem quesitos, querendo, indicarem assistente 

técnico no prazo de 05 (cinco) dias, caso ainda não tenham feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001400-53.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca.Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimado as partes para ciência acerca da 

perícia médica designada para o dia 28 de fevereiro de 2020 às 08h15min, 

bem como para apresentarem quesitos, querendo, indicarem assistente 

técnico no prazo de 05 (cinco) dias, caso ainda não tenham feito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 52309 Nr: 1511-64.2013.811.0044

 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: Guimarães Agrícola Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fagner Alves Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Lehnen - 

OAB:10752-B/MT, Camila Stofeles Cecon Santana - OAB:16.258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Processo nº 1511-61.2013.811.0044 (Código 52309)

VISTO,

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 129/130. Por conseguinte, 

intime-se a parte embargante, 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.

Sem prejuízo, proceda-se, ainda, a baixa do processo na lista da Meta 2 

do CNJ, caso assim ainda não tenha sido realizado, e retire as etiquetas 

correlatadas da capa dos autos.

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.: 60896 Nr: 935-03.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João dos Santos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kristhian Bruno Souza 

Tondorf - OAB:24925/0/MT

 Processo nº 935-03.2015.811.0044 (Código 60896)

 VISTO,

Compulsando-se os autos, verifica-se que o exequente requer a retomada 

processual, sem, contudo, promover o regular andamento com a indicação 

de bens à penhora.

 Diante de tais fatos, determino a suspensão do presente feito, pelo prazo 

de 01 (um) ano, do feito na forma do art. 921, III, Novo Código de Processo 

Civil, período no qual se suspenderá a prescrição.

 Durante o prazo de suspensão o processo deverá permanecer em 

secretaria.

 Findo o prazo sem manifestação do exequente, arquivem-se os autos, 

observando-se o disposto no art. 921, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Paranatinga/ MT, 04 de fevereiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63575 Nr: 2167-50.2015.811.0044

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giselle Maria Costa Vasques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érica Kaira Carmo da Cruz 

Zanin - OAB:19.308, JODER BESSA E SILVA - OAB:17779/O, Maraísa 

Fonseca Zancheta - OAB:17.310/MT, Marcos Alexsandro Neves de 

Oliveira Junior - OAB:26.392, ROBSON PADILHA ALVES - 

OAB:18340/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Processo nº 2167-50.2015.811.0044 (Código 63575)

SENTENÇA

VISTO,

Tratam-se os presentes autos de ação de consignação em pagamento 

ajuizado por GISELLE MARIA COSTA VASQUES em face do MUNICÍPIO DE 

PARANATINGA/MT, ambos devidamente qualificados.

Extrai-se dos autos que as partes entabularam acordo visando por fim a 

presente contenda, requerendo, pois, a homologação da avença e a 

extinção do feito (fls. 640/645).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

Nota-se que o direito das partes são disponíveis e seus respectivos 

procuradores possuem bastantes poderes para transigirem.

Assim, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo efetivado entre as partes, e via de consequência, julgo extinta a 

presente ação, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

“b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas remanescentes e honorários advocatícios (artigo 90, §3º, 

CPC).

Expeça-se alvará de levantamento na forma pleiteada no item III “c” do 

referido acordo.

Após, considerando que as partes desistiram do prazo recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de praxe.

Cumpra-se, expedindo-se 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.: 91435 Nr: 3207-62.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olidio de Moura e Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Silva Salvador - 
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OAB:10.773-A/MT

 DECISÃO: “VISTO. – Defiro a juntada de substabelecimento. Procedida à 

inquirição da vitima, das testemunhas, e ao interrogatório do réu, não 

houve requerimento de diligência pelas partes, razão pela qual dou por 

encerrada a instrução processual. No mais, abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público e a Defesa para apresentarem seus memoriais escritos 

no prazo legal de 05 (cinco) dias. Após, façam os autos conclusos para 

sentença”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 97925 Nr: 1282-94.2019.811.0044

 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: Thais Boeira do Nascimento 

e Silva - OAB:21485/MT, Thalitta B. Boeira Nascimento e Silva - 

OAB:25170/MT

 “Vistos. Ante a ausência da advogada de defesa, nomeio o Defensor 

Público para acompanhar o ato. Defiro o pedido ministerial, expeça-se a 

competente Carta Precatória para Primavera do Leste para proceder com 

a oitiva da testemunha. Oficie-se aos juízos deprecados quanto o 

cumprimento das demais Cartas Precatórias. Com a vinda das missivas, 

desde já, dou por encerrada a instrução processual. No mais, abra-se 

vista dos autos ao Ministério Público e a Defesa para apresentarem seus 

memoriais escritos no prazo legal de 05 (cinco) dias. Após, façam os 

autos conclusos para sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64794 Nr: 2676-78.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giselle Maria Costa Vasques, 2º Serviço Notarial e 

Registral de Paranatinga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érica Kaira Carmo da Cruz 

Zanin - OAB:19.308, JODER BESSA E SILVA - OAB:17779/O, Maraísa 

Fonseca Zancheta - OAB:17.310/MT, ROBSON PADILHA ALVES - 

OAB:18340/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Desapense-se e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, om as nossas homenagens.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 21514 Nr: 296-29.2008.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Dalla Vechia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Hernandez Marques - 

OAB:48104, Felipe Sá Ferreira - OAB:60.109/PR, Fernando José 

Bonatto - OAB:25.698-PR, Leonardo Xavier Rousenq - OAB:25.661, 

Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT, Marcio Rubens 

Passold - OAB:37.600, Maria Angelo Keiko Taira - OAB:45743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge José Noga Júnior - 

OAB:12.350/MT

 Código 21514.

DECISÃO

VISTO,

Trata-se de cumprimento de sentença, em que a parte exequente pugna 

pelo prosseguimento da presente, com a realização de buscas de bens 

passíveis de penhora do executado através do sistema BacenJud.

Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que 

a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de informar bens do 

requerido, pois não há sequer prova de que diligenciou junto a órgãos dos 

que tem acesso, comprovando que pelo ao tentou obter alguma 

informação pertinente.

Deste modo comprova-se que o autor não promoveu qualquer diligência 

aos seus recursos disponíveis em busca de bens passíveis de penhora, 

utilizando-se apenas dos recursos do aparato judiciário para tais buscas.

Diante do exposto somente se comprovado que efetivamente não se 

logrou êxito na localização de bens, tal como com a negativa de eventual 

empresa em fornecê-lo, é que poderá a parte se utilizar do aparato judicial 

para obter tal informação. Para desta forma sim, poder este requisitar a 

expedição de ofícios para empresas privadas ou demais órgãos 

necessário.

 Posto isto, INDEFIRO, o pedido de buscas através do sistema, BacenJud 

(fls.163).

Por outro lado, INTIME-SE à requerente para informar bens passiveis de 

penhora do requerido, no prazo de 10 (dez) dias, informando-o nos autos.

 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 921 e seus parágrafos do CPC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 04 de fevereiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 50761 Nr: 2275-84.2012.811.0044

 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 Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edir Antonio Tuzen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176/A, Luciano Boabaid Bertazzo - OAB:8794-A/MT, 

Maria Lucilia Gomes - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2275-84.2012.811.004 (Código 50761)

VISTO,

Cuidam-se os presentes autos de ação de Busca e Apreensão movida 

pelo Banco do Bradesco S/A em face de Edir Antônio Tuzen, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Em síntese, fora deferida a citação por edital do executado (fls. 70).

Às fls. 71/73 fora expedido edital de citação e fixado no átrio do fórum, 

bem como publicado no DJE.

Após, a exequente pugna para que seja realizada penhora online, via 

sistema Bacenjud, nos ativos financeiros pertencentes ao executado.

 Vale ressaltar que não fora nomeado curador especial para impugnar a 

execução.Desta feita, indefiro os requerimentos apresentados pela 

exequente e nomeio a Defensoria Públca, para funcionar nestes autos 

como curadora especial da parte executada (NCPC, art. 72, II, segunda 

parte).

Por outro lado, INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, promovendo os atos necessários ao 

regular processamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

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.: 67455 Nr: 632-52.2016.811.0044

 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: Omni S/A- Credito Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Carlos da Silva Ramos Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, restando evidente a falta de compromisso da parte autora para 

com a presente ação, JULGO EXTINTO O FEITO, com fulcro no que dispõe 

o art. 485, inciso III, do novo Código de Processo Civil, por abandono da 

causa.Por conseguinte, CONDENO a parte exequente ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios pro rata, os quais fixo em 
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10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida (NCPC, art. 85, § 

2º).Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

formalidades de estilo.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.: 73388 Nr: 2930-17.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antonio Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 73388.

VISTO,

 Cuida-se de auxilio doença intentado por Luiz Antônio Machado em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

informado na fl. 121/122 seu total adimplemento, ante a vinculação dos 

valores aos autos para satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, vê-se que a parte autora concordou com o valor 

demonstrado, e a autarquia executada realizou o depósito dos valores 

devidos.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Tendo havido o integral cumprimento da obrigação, julgo extinto o 

presente, consoante regra ínsita ao art. 924, inciso II, do novel Código de 

Processo Civil.

Certifique-se o transito em julgado.

Sem prejuízo, intime-se a parte credora acerca do total da quantia a ser 

levantada.

Tendo em vista a vinculação dos valores de fls. 121/122, expeça-se o 

competente alvará para transferência dos valores à conta bancária do 

autor Luiz Antônio Machado indicado à fl. 125.

Quanto aos valores de honorários advocatícios, intime-se a advogada 

Silvana Gregório Lima para que no prazo de 05 (cinco) dias, esclareça se 

há consentimento dos demais patronos constituídos nos autos quanto ao 

levantamento dos valores, comprovando-se nos autos.

Após façam os autos conclusos para analise e deliberações.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 04 de Fevereiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 99027 Nr: 1644-96.2019.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Ramos Xavier, Edson Alves Betsch, 

Mirian Nogueira de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clayton Olimpio Pinto - 

OAB:23.858/O/MT, Clóvis Alexandre Stasiak Neris - OAB:16.935, 

Elydevane Oliveira da Silva - OAB:17.759/MT

 DESPACHO: “VISTO. Ante o não cumprimento do mandado pelo oficial de 

justiça, a oralidade tornou-se prejudicada. à Senhora Gestora para que 

encaminhe ofício ao juízo deprecante informando acerca da disponibilidade 

do sistema de videoconferência nesta Vara, bem como que informe data e 

hora para agendamento da audiência, a fim de que se dê cumprimento ao 

ato deprecado (art. 236, §3° e 385, §3º, ambos do Código de Processo 

Civil).”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66173 Nr: 27-09.2016.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Medisson Xavier Haimussi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:15.694/MT, Gisele Marostica de Oliveira Feitoza Diniz - 

OAB:11962/MT, Thelma Aparecida Garcia Guimarães - 

OAB:3402-B/MT

 DECISÃO: “VISTO. – Homologo a desistência das testemunhas de defesa. 

Procedida à inquirição das testemunhas presentes e ao interrogatório do 

réu, não houve requerimento de diligência pelas partes. Encaminhe ao 

juízo deprecado os documentos faltantes para o cumprimento da missiva, 

conforme requerido ás fls. 105. Com a devolução da Carta Precatória 

devidamente cumprida, desde já, dou por encerrada a instrução 

processual. No mais, abra-se vista dos autos ao Ministério Público e a 

Defesa para apresentarem seus memoriais escritos no prazo legal de 05 

(cinco) dias. Após, façam os autos conclusos para sentença”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 54343 Nr: 452-07.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Francisco de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jordelismar José Alves 

Junior - OAB:23223/0, NELSON BARDUCO JUNIOR - OAB:24167-A/MT

 “Vistos. Inicialmente, analisando o requerimento da defesa quanto à 

juntada de documentos nesta data, nos termos do artigo 231 do CPP defiro 

o requerimento. Contudo, com relação a impugnação aos documentos 

juntados às fls.251/253 entendo que a defesa não assiste razão eis que, 

como bem fundamentado pelo Ministério Público, referida prova fora 

deferida na ultima audiência de instrução não sendo impugnado pelo 

Defesa, apesar de passado mais de 04 meses, ocorrendo o instituto da 

preclusão, bem como demonstrando seu nítido caráter protelatório, não 

verificando a necessidade de realização de perícia para atestar sua 

validade, eis que a prova fora produzida pela tabeliã interina do Cartório do 

1º Ofício, que como delegatária do serviço público goza de fé pública em 

seus atos. No mais, defiro o prazo de 05 dias para juntada de 

substabelecimento. Oficie-se aos juízos deprecados quanto o 

cumprimento das Cartas Precatórias. Desde já, dou por encerrada a 

instrução processual. Com a vinda das Cartas Precatórias, abra-se vista 

dos autos ao Ministério Público e a Defesa para apresentarem seus 

memoriais escritos no prazo legal de 05 (cinco) dias. Após, façam os 

autos conclusos para sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27422 Nr: 412-64.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Hercílio Walter, Ana Maria Stefanes 

Walter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Alves Moreira da 

Silva - OAB:258420/SP, Fabiula Müller Koenig - OAB:22165-A/MT, 

Gustavo Amato Pissini - OAB:13.842-A, Sandro Pissini Espíndola - 

OAB:198.040-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 87383.

SENTENÇA

VISTO,

Tratam-se os presentes autos Procedimento Ordinário ajuizado por 
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BANCO DO BRASIL em face de JOÃO HERCÍLIO WALTER e ANA MARIA 

STEFANES WALTER, todos devidamente qualificados.

Extrai-se dos autos que as partes entabularam acordo visando por fim a 

presente contenda, requerendo, pois, a homologação da avença e a 

extinção do feito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

Nota-se que o direito das partes são disponíveis e seus respectivos 

procuradores possuem bastantes poderes para transigirem.

Assim, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo efetivado entre as partes, e via de consequência, julgo extinta a 

presente ação, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

“b”, do NCPC.

Consigno, por fim, que em eventual descumprimento da avença, a parte 

credora deverá manejar a execução por meio de cumprimento de 

sentença, o que, assinala-se, não traduzirá em prejuízos às partes.

Sem custas remanescentes e honorários advocatícios (artigo 90, §3º, 

CPC).

Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Paranatinga/MT, 05 de fevereiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 1798 Nr: 271-02.1997.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1798.

DECISÃO

VISTO,

Trata-se de execução fiscal, em que a parte exequente pugna pelo 

prosseguimento da presente, com a realização de buscas de bens 

passíveis de penhora do executado através do sistema BacenJud.

 Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que 

a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de informar bens do 

requerido, pois não há sequer prova de que diligenciou junto a órgãos dos 

que tem acesso, comprovando que pelo ao tentou obter alguma 

informação pertinente.

Oportuno ressaltar, ainda, que a exequente utilizou-se apenas do aparato 

judicial para encontrar bens da executada, de modo que já fora realizada 

por buscas via sistema BacenJud, RenaJud e InfoJud. Deste modo 

somente se comprovado que efetivamente não se logrou êxito na 

localização de bens, tal como com a negativa de eventual empresa em 

fornecê-lo, é que poderá a parte se utilizar do aparato judicial para obter 

tal informação. Para desta forma sim, poder este requisitar a expedição de 

ofícios para empresas privadas ou demais órgãos necessário.

 Posto isto, INDEFIRO, o pedido de buscas através do sistema BacenJud.

Por outro lado, INTIME-SE à requerente para informar bens passiveis de 

penhora do requerido, no prazo de 10 (dez) dias, informando-o nos autos.

 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

 Decorrido o prazo de suspensão intime-se a exequente para em 05 

(cinco) dias, requerer o que de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

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.: 9155 Nr: 208-64.2003.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Izabel Cintra dos Santos -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heiddger da 

Silva - Proc. Chefe da Faz. Nacional - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 208-64.2003.811. 0044 Código (9155)

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Nacional em 

face de Maria Izabel Cintra dos Santos - Me, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Analisando os autos verifica-se que a fazenda exequente informou o 

adimplemento do crédito tributário (fls.79 v).

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

 Fundamento e Decido.

Conforme informado pela fazenda exequente, houve a satisfação integral 

da dívida, de tal forma que postula pela extinção do feito.

Diante do exposto, com fundamento no art. 924, inciso II, do novel Código 

de Processo Civil, julgo extinta a presente execução fiscal, com resolução 

de mérito, haja vista o pagamento do crédito tributário.

No mais, proceda-se com o levantamento de eventuais penhoras 

existentes em nome dos executados, bem como o desbloqueio de contas.

Custas processuais a cargo da executada.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 14633 Nr: 994-40.2005.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walpeças Maquinas Agricolas e Ferragens 

Ltda -ME, Valdeci Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza da Cunha 

Cavalcanti - Fazenda Pública Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 994-40.2005.811.0044 (Código 14633)

VISTO,

A Fazenda Pública Estadual através de seu representante processual a fl. 

131/132, requer a suspensão do presente processo pelo prazo de 90 dias 

para atualização dos valores.

 Analisando detidamente os autos, verifica-se que o feito se perdura 

desde 2005, e até o presente momento o exequente não encontrou 

nenhum bem penhorável, que possa satisfazer seu crédito.

 Ainda, verifica-se que o processo já fora suspenso anteriormente, e 

mesmo depois de transcorrido o prazo não fora encontrado nenhum bem 

penhorável de valor suficiente para adimplir a divida.

 Posto isto, indefiro o pedido de fl.132 e determino o arquivamento do feito, 

sem baixa na distribuição, até ulterior manifestação do exequente que 

promova o regular andamento do feito ou atingido o instituto da prescrição.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 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

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta 

comarca.Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o 
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exequente para que manifeste e preste as informações pertinentes no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser desconstituída a penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21454 Nr: 230-49.2008.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nutricerrado Agropecuária Ltda-ME, Viviane da 

Silva Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/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 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 23414 Nr: 2190-40.2008.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Dores Oliveira, Maria das Dores 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 23414.

VISTO,

Trata-se de execução fiscal, em que a parte exequente pugna pelo 

prosseguimento da presente, com a realização de buscas de bens 

passíveis de penhora do executado através do sistema RenaJud.

Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que 

a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de informar bens do 

requerido, pois não há sequer prova de que diligenciou junto a órgãos dos 

que tem acesso, comprovando que pelo ao tentou obter alguma 

informação pertinente.

Oportuno ressaltar, ainda, que já fora realizada busca via BacenJud e 

RenaJud. Deste modo somente se comprovado que efetivamente não se 

logrou êxito na localização de bens, tal como com a negativa de eventual 

empresa em fornecê-lo, é que poderá a parte se utilizar do aparato judicial 

para obter tal informação. Para desta forma sim, poder este requisitar a 

expedição de ofícios para empresas privadas ou demais órgãos 

necessário.

 Posto isto, INDEFIRO, o pedido de buscas através do sistema, RenaJud 

(fls. 86/87).

Por outro lado, INTIME-SE o exequente para informar bens passiveis de 

penhora do requerido, no prazo de 10 (dez) dias, informando-o nos autos.

 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

 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.: 23648 Nr: 2413-90.2008.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geanes Paula Amorim, Geanes Paula de 

Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 23648.

VISTO,

Trata-se de Execução Fiscal, em que a Fazenda Pública Estadual, pugna 

para que seja realizado bloqueio via RenaJud e busca via InfoJud, em 

nome da executada Geanes Paula Amorim, CNPJ: 00.587.585/0001-98, e 

sua corresponsável Geanes Paula de Amorim, CPF: 498.795.709-44.

Extrai-se dos autos que a parte exequente ainda não conseguiu satisfazer 

o seu crédito, motivo pelo qual pleiteia o bloqueio de veículos em nome dos 

executados, utilizando-se do sistema RenaJud, bem como cópias das 

ultimas declarações de renda via sistema InfoJud.

 Deste modo, DEFIRO o pedido de bloqueio via sistema RenaJud e busca 

via InfoJud.

Ressalte-se que as cópias das declarações deverão ser mantidas em 

arquivo específico, visando o resguardo do sigilo fiscal do devedor, 

podendo ser manuseado apenas pelas partes e pelo Magistrado, com o 

fim exclusivo de averiguar a existência ou não de bens passíveis de 

penhora.

Com o resultado intime-se a parte autora para no prazo de 10 (dez) dias 

requerer o que entender de direito.

Por fim, mantenham-se os autos conclusos em gabinete para a efetivação 

da busca e constrição acima deferida.

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.: 24659 Nr: 690-02.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Branco & Cia Ltda EPP, Osni Rogerio de 

Oleveira Branco, Frank de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 690-052.2009.811. 0044 Código (24659)

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Estadual em 

face de Banco & Cia Ltda Epp, Osni Rogerio de Oliveira Branco e Frank de 

Oliveira, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Analisando os autos verifica-se que a fazenda exequente informou o 

adimplemento do crédito tributário (fls. 88/89).

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

 Fundamento e Decido.

Conforme informado pela fazenda exequente, houve a satisfação integral 

da dívida, de tal forma que postula pela extinção do feito.

Diante do exposto, com fundamento no art. 924, inciso II, do novel Código 

de Processo Civil, julgo extinta a presente execução fiscal, com resolução 

de mérito, haja vista o pagamento do crédito tributário.

No mais, proceda-se com o levantamento de eventuais penhoras 

existentes em nome dos executados, bem como o desbloqueio de contas.

Custas processuais a cargo da executada.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28010 Nr: 1004-11.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fátima Regina Ramos Ferreira ME, Fatima 

Regina Ramos Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1004-11.2010.811. 0044 Código (28010)

SENTENÇA
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VISTO,

Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Estadual em 

face de Fátima Regina Ramos Ferreira e Fátima Regina Ramos Ferreira Me, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Analisando os autos verifica-se que a fazenda exequente informou o 

adimplemento do crédito tributário (fls.70/73).

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

 Fundamento e Decido.

Conforme informado pela fazenda exequente, houve a satisfação integral 

da dívida, de tal forma que postula pela extinção do feito.

Diante do exposto, com fundamento no art. 924, inciso II, do novel Código 

de Processo Civil, julgo extinta a presente execução fiscal, com resolução 

de mérito, haja vista o pagamento do crédito tributário.

No mais, proceda-se com o levantamento de eventuais penhoras 

existentes em nome dos executados, bem como o desbloqueio de contas.

Custas processuais a cargo da executada.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28016 Nr: 1010-18.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra G. C. de Oliveira, Alessandra G. C. 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 28016.

VISTO,

Denota-se dos autos que ainda não fora realizada a citação da parte 

executada motivo pelo qual a fazenda exequente postula seja realizada a 

citação por edital (fls. 64).

De fato, evidencia-se que desde o ajuizamento da ação, foi procedida 

diligencia com vistas a localizar a parte devedora, a fim de realizar a 

escorreita citação pessoal, porém as diligências mostraram-se infrutíferas.

Nesse cenário, recorre-se ao disposto no art. 256, do NCPC, o qual 

preconiza que para a realização da citação editalícia faz-se imperiosa a 

verificação de que a parte a ser citada esteja em local desconhecido ou 

incerto, ou, ainda, que conhecido, que se encontra em local ignorado, 

incerto ou inacessível, amoldando, assim, ao caso em análise.

Destarte, citem-se as executadas Alessandra G. C. de Oliveira e 

Alessandra G. C. de Oliveira por edital, com prazo dilatório de 30 (trinta) 

dias, para, querendo, opor embargos à execução fiscal.

Se transcorrido o prazo in albis, nomeio, desde já, a Defensoria Pública, 

para funcionar nestes autos como curadora especial das partes 

executadas (NCPC, art. 72, II, segunda parte).

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.: 28095 Nr: 1089-94.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter Barbosa Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 28095.

VISTO,

Considerando que houve concordância da parte exequente acerca dos 

cálculos apresentados às fls. 145/146, REVOGO a decisão de fl. 152, 

consequentemente INDEFIRO o pedido de fl. 154.

Diante da plena concordância apresentada pela exequente por corolário 

lógico, homologo-o e determino a expedição de Requisição de Pequeno 

Valor (RPV), nos termos do art. 443 e seguintes da CNGC/MT e 

observando as determinações da Resolução nº 405/2016 do CJF, 

instruindo-o com os documentos necessários. Sem prejuízo, caso o 

crédito seja superior a 60 (sessenta salários mínimos), expeça-se o 

competente precatório requisitório.

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.: 28098 Nr: 1092-49.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clorisvaldo Dias Nogueira ME, Clorisvaldo Dias 

Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 28098.

VISTO,

Trata-se de execução fiscal, em que a parte exequente pugna pelo 

prosseguimento da presente, com a intimação dos executados no 

endereço apresentado à fl. 75.

 Compulsando os autos, vislumbra-se que o executado ainda não foi 

intimado do bloqueio de fl. 65/66, motivo pelo qual defiro o pedido de fl. 75.

 Preceda-se com nova tentativa de intimação do executado no endereço 

informado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 04 de fevereeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28122 Nr: 1116-77.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Rego Nogueira -ME, Maria Rego Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 28122.

VISTO,

Cuidam-se os presentes autos de Execução Fiscal movida pela Fazenda 

Pública do Estado de Mato Grosso em face de Maria Rego Nogueira Me e 

Maria Rego Nogueira, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em síntese, a executada foi citada via edital, oportunidade em que 

nomeada a Defensoria Pública para tratar de seus interesses, este 

apresentou impugnação genérica (fls. 53/54).

Após, o Estado De Mato Grosso, pugna para que seja realizada penhora 

online, via sistema Bacenjud, nos ativos financeiros pertencentes às 

executadas Maria Rego Nogueira Me e Maria Rego Nogueira (fls. 56/58).

É a síntese do necessário.

Em manifestação, a Defensoria Pública apresentou impugnação 

explicitando a ausência de elementos para apresentação de embargos à 

execução.

Sobre o 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 
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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, indefiro os requerimentos apresentados pela Defensoria 

Pública, bem como determino o prosseguimento do feito.

 Prosseguindo, em análise dos autos, vislumbra-se que não houve 

comprovação de que a parte autora exauriu todos os esforços no sentido 

de informar bens do requerido, pois não há sequer prova de que 

diligenciou junto a órgãos dos que tem acesso, comprovando que pelo ao 

tentou obter alguma informação pertinente.

Oportuno ressaltar, ainda, que a exequente utilizou-se apenas do aparato 

judicial para encontrar bens da executada, de modo que já fora realizada 

busca via sistema BacenJud. Deste modo somente se comprovado que 

efetivamente não se logrou êxito na localização de bens, tal como com a 

negativa de eventual empresa em fornecê-lo, é que poderá a parte se 

utilizar do aparato judicial para obter tal informação. Para desta forma sim, 

poder este requisitar a expedição de ofícios para empresas privadas ou 

demais órgãos necessário.

 Posto isto, indefiro, o pedido de buscas através do sistema BacenJud.

Por outro lado, intime-se à requerente para informar bens passiveis de 

penhora do requerido, no prazo de 10 (dez) dias, informando-o nos autos.

 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

 Após, transcorrido o prazo de sobrestamento do feito, intime-se a parte 

exequente para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias.

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.: 28141 Nr: 1135-83.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nutricerrado Agropecuária Ltda-ME, Viviane da 

Silva Machado, Aluizio Machado, Luciane da Silva Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 28141.

VISTO,

Trata-se de Execução Fiscal, em que o Estado de Mato Grosso pugna 

para que seja realizada penhora online do valor remanescente da dívida, 

via sistema Bacenjud, nos ativos financeiros pertencentes dos 

executados Nutricerrado Agropecuária LTDA-ME, CNPJ: 05.794.418/0001 

e da corresponsável Viviane da Silva Machado, CPF: 026.516.869-48 até o 

limite da dívida remanescente atualizada no valor de R$ 13.014,90 (treze 

mil, quatorze reais e noventa centavos).

 Compulsando os autos, verifica-se que apesar de as partes Nutricerrado 

Agropecuária LTDA-ME, e sua corresponsável Viviane da Silva Machado 

terem sido citadas por edital, não apresentaram contestação, contudo 

nota-se ainda que a decisão de fl. 51 foi omissa quanto à nomeação de 

curador especial.

 Posto isto, INDEFIRO, o pedido de buscas através do sistema BacenJud.

Extrai-se dos autos, que ainda não fora realizada a citação das partes 

executadas Luciane da Silva Machado e Aluizio Machado motivo pelo qual 

a fazenda exequente postula seja realizada a citação por edital.

Considerando que não fora realizada citação dos executados 

mencionados.

Deste modo cite-se os executados Luciane da Silva Machado e Aluizio 

Machado, por edital, com prazo dilatório de 30 (trinta) dias, para, 

querendo, opor embargos à execução fiscal.

Transcorrido o prazo in albis, e considerando que as partes já citadas não 

tem advogado constituído e em determinação deferindo citação por edital 

não nomeou advogado, NOMEIO, desde já, a Defensoria Pública, para 

funcionar nestes autos como curadora especial das partes executadas 

(NCPC, art. 72, II, segunda parte).

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.: 29099 Nr: 2097-09.2010.811.0044

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Dalla Vechia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando José Bonatto - 

OAB:25.698-PR, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT, Sadi 

Bonatto - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2097-09.2010.811.0044 (Código 29099)

VISTO,

Tendo o transito e julgado certificado às fl. 118, o exequente requereu o 

devido cumprimento da sentença, sendo expedido o competente mandado 

de averbação e intimação do executado, bem como a expedição do edital.

Deste modo, recebo o cumprimento de sentença de fl. 119/120.

Ainda, determino que a secretaria cumpra devidamente a sentença de fls. 

114/116, com a expedição dos mandados e edital.

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.: 29809 Nr: 250-35.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JdRP(, GdRP(, Silvane Silva Rocha, DRP(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João do Carmo Pelegrine

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 Código 29809.

VISTO,

Trata-se de Execução de Alimentos, em que a parte exequente, pugna 

para que seja realizado busca via InfoJud, em nome do executado João do 

Carmo Pelegrine.

Extrai-se dos autos que a parte exequente ainda não conseguiu satisfazer 

o seu crédito, motivo pelo qual pleiteia cópias das ultimas declarações de 

renda via sistema InfoJud.

 Deste modo, tendo em vista o caráter alimentício, DEFIRO o pedido de 

busca via InfoJud acerca da ultima declaração de renda do executado.

Ressalte-se que as cópias das declarações deverão ser mantidas em 

arquivo específico, visando o resguardo do sigilo fiscal do devedor, 

podendo ser manuseado apenas pelas partes e pelo Magistrado, com o 

fim exclusivo de averiguar a existência ou não de bens passíveis de 

penhora.

Com o resultado intime-se a parte autora para no prazo de 10 (dez) dias 

requerer o que entender de direito.

Por fim, mantenham-se os autos conclusos em gabinete para a efetivação 

da busca e constrição acima deferida.

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.: 51804 Nr: 1006-73.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067410/2/2020 Página 418 de 703



 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andrelli Nivaldo Posso - ME, Andrelli Nivaldo 

Posso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 51804.

VISTO,

Considerando a não localização de bens do devedor defiro o pedido de 

suspensão do curso da execução, pelo período máximo de 01 (um) ano, 

nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.

 Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano, sem que seja encontrados 

bens penhoráveis do devedor, mantenho os autos arquivados pelo 

período de 05 (cinco) anos, nos termos do §2º, do artigo 40 da Lei de 

Execução Fiscal.

Por corolário, remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição.

Após, transcorrido o prazo de sobrestamento do feito, intime-se a parte 

exequente para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias.

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.: 51808 Nr: 1010-13.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Prezzotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 51808.

VISTO,

Trata-se de execução fiscal, em que a parte exequente pugna pelo 

prosseguimento da presente, com a realização de buscas de bens 

passíveis de penhora do executado através do sistema RenaJud.

Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que 

a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de informar bens do 

requerido, pois não há sequer prova de que diligenciou junto a órgãos dos 

que tem acesso, comprovando que pelo ao tentou obter alguma 

informação pertinente.

Oportuno ressaltar, ainda, que já fora realizada busca via BacenJud. 

Deste modo somente se comprovado que efetivamente não se logrou êxito 

na localização de bens, tal como com a negativa de eventual empresa em 

fornecê-lo, é que poderá a parte se utilizar do aparato judicial para obter 

tal informação. Para desta forma sim, poder este requisitar a expedição de 

ofícios para empresas privadas ou demais órgãos necessário.

 Posto isto, INDEFIRO, o pedido de buscas através do sistema, RenaJud 

(fls. 53).

Por outro lado, INTIME-SE o exequente para informar bens passiveis de 

penhora do requerido, no prazo de 10 (dez) dias, informando-o nos autos.

 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

 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.: 62259 Nr: 1576-88.2015.811.0044

 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): Léia Cristina Walter, Paulo Sebastião de Souza 

Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darley da Silva Camargo - 

OAB:6.526-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 62259.DECISÃOVISTO,Tratam-se os presentes autos de 

Execução de Título Extrajudicial intentado pela Cooperativa de Crédito de 

Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado- Sicred, contra Léia 

Cristina Walter e Paulo Sebastião de Souza Batista.Às fls. 71/72 o 

requerente pleiteia pela realização de busca via RenaJud e 3 ultimas 

declarações de imposto de renda dos executados via InfoJud, bem como a 

inclusão do requerido em cadastro de inadimplentes.Pois 

bem.Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de 

que a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de informar bens 

do requerido, pois não há sequer prova de que diligenciou junto a órgãos 

dos que tem acesso, comprovando que pelo ao tentou obter alguma 

informação pertinente.Oportuno ressaltar, ainda, que a exequente 

utilizou-se apenas do aparato judicial para encontrar bens da executada, 

de modo que já fora realizada busca via sistema BacenJud. Deste modo 

somente se comprovado que efetivamente não se logrou êxito na 

localização de bens, tal como com a negativa de eventual empresa em 

fornecê-lo, é que poderá a parte se utilizar do aparato judicial para obter 

tal informação. Para desta forma sim, poder este requisitar a expedição de 

ofícios para empresas privadas ou demais órgãos necessário. Posto isto, 

INDEFIRO, o pedido de buscas através do sistema RenaJud e das 3 ultimas 

declarações de imposto de renda dos executados via InfoJud.Contudo, a 

fim de que possa eventualmente obter maior êxito para recebimento da 

divida DEFIRO o pedido de inclusão do CNPJ e CPF do executado ao 

cadastro de inadimplentes por meio do SPC e SERASA. Desta forma, 

oficie-se aos órgão competentes. Por outro lado, INTIME-SE à requerente 

para informar bens passiveis de penhora do requerido, no prazo de 15 

(quinze) dias, informando-o nos autos. Em caso de ausência de 

manifestação determino a remessa dos autos ao arquivo provisório até 

decurso do prazo prescricional ou manifestação da parte, nos termos do 

art. 921 e seus parágrafos do CPC.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 57620 Nr: 2846-84.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Carini Marques de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 57620.

VISTO,

Trata-se de Execução Fiscal, em que o Estado de Mato Grosso pugna 

para que seja realizada penhora online do valor remanescente da dívida, 

via sistema Bacenjud, nos ativos financeiros pertencentes do executado 

José Luiz Carini Marques de Almeida.

Pois bem.

Em analise aos autos, vê-se que o executado apresentou exceção de 

pré-executividade por meio de advogado constituído fls. 35/38.

Decidida à exceção, a secretaria não cadastrou o advogado que, por sua 

vez, até o momento não foi intimado.

Com essas considerações, determino à secretaria para que certifique 

quanto à intimação do executado acerca da decisão que rejeitou a 

exceção de pré-executividade.

Após, cumprida a determinação, volte os autos concluso, para analise e 

deliberação acerca do pedido de bloqueio via BacenJud fl. 73.

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.: 58402 Nr: 3324-92.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosarinha Bezerra de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2167-50.2015.811.0044 (Código 58402)
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VISTO,

Trata-se de Execução de Titulo Extrajudicial em face de Rosarinha Bezerra 

de Oliveira, em que a parte exequente pugna pelo prosseguimento da 

presente, com a realização de buscas de bens passíveis de penhora do 

executado através do sistema BacenJud, bem como penhora do imóvel de 

matricula n 17.060.

Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que 

a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de informar bens do 

requerido, pois não há sequer prova de que diligenciou junto a órgãos dos 

que tem acesso, comprovando que pelo ao tentou obter alguma 

informação pertinente.

Deste modo comprova-se que o autor não promoveu qualquer diligência 

aos seus recursos disponíveis em busca de bens passíveis de penhora, 

utilizando-se apenas dos recursos do aparato judiciário para tais buscas.

Diante do exposto somente se comprovado que efetivamente não se 

logrou êxito na localização de bens, tal como com a negativa de eventual 

empresa em fornecê-lo, é que poderá a parte se utilizar do aparato judicial 

para obter tal informação. Para desta forma sim, poder este requisitar a 

expedição de ofícios para empresas privadas ou demais órgãos 

necessário.

 Ainda, mesmo requerendo a penhora do imóvel conforme fl. 57/58, o 

exequente não apresentou a certidão do cartório comprovando que a 

matricula 17.060 realmente se encontra em nome da executada.

Posto isto, INDEFIRO, o pedido de buscas através do sistema, BacenJud 

(fls.56).

Por outro lado, INTIME-SE à requerente para juntar a certidão do cartório 

ou informar bens passiveis de penhora do requerido, no prazo de 10 (dez) 

dias, informando-o nos autos.

 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 921 e seus parágrafos do CPC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 04 de fevereiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 58646 Nr: 3474-73.2014.811.0044

 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): 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:

 Código 58646

DECISÃO

VISTO,

Tratam-se os presentes autos de Execução de Título Extrajudicial 

intentado pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Vale do Cerrado - Sicredi, contra Adriano da Silva.

À fl. 94 o requerente pleiteia pela realização de busca via RenaJud, 

InfoJud, bem como inclusão do requerido ao SERASA e ao SPC.

Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que 

a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de informar bens do 

requerido, pois não há sequer prova de que diligenciou junto a órgãos dos 

que tem acesso, comprovando que pelo ao tentou obter alguma 

informação pertinente.

Oportuno ressaltar, ainda, que a exequente utilizou-se apenas do aparato 

judicial para encontrar bens da executada, de modo que já fora realizada 

buscas via sistema BacenJud. Deste modo somente se comprovado que 

efetivamente não se logrou êxito na localização de bens, tal como com a 

negativa de eventual empresa em fornecê-lo, é que poderá a parte se 

utilizar do aparato judicial para obter tal informação. Para desta forma sim, 

poder este requisitar a expedição de ofícios para empresas privadas ou 

demais órgãos necessário.

 Posto isto, INDEFIRO, o pedido de buscas através do sistema RenaJud e 

InfoJud.

Contudo, a fim de que possa eventualmente obter maior êxito para 

recebimento da divida DEFIRO o pedido de inclusão do CPF dos 

executados ao cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASA e 

SPC.

Por outro lado, INTIME-SE à requerente para informar bens passiveis de 

penhora do requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, informando-o nos 

autos.

 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 921 e seus parágrafos do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 04 de fevereiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66514 Nr: 251-44.2016.811.0044

 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 Daycoval S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio César de Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do novel 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução, sem 

resolução de mérito, por abandono da causa. Por conseguinte, estando 

preclusa essa decisão, PROCEDA-SE às baixas das penhoras e 

restrições realizadas nos autos.Por conseguinte, CONDENO a parte 

exequente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios pro rata, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da dívida (NCPC, art. 85, § 2º).Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe.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.: 86552 Nr: 689-02.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Mantoan dos Santos, Rosicler Magatao 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20.853-A/MT,  Roberta Beatr iz  do Nascimento  - 

OAB:20732/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 689-02.2018.811.0044 (Código 86552)

VISTO,

 Trata-se de execução de título extrajudicial movida por Banco Bradesco 

S/A em face De Manoel Mantoan Dos Santos e Rosicler Magatao Dos 

Santos, já qualificados nos autos.

À fl. 21 fora determinado que o exequente apresentasse o titulo executivo 

original sob pena de indeferimento da inicial.

 Intimado, o exequente requereu a dilação do prazo, para providências.

 Transcorrido o prazo requerido e devidamente intimado o exequente 

permaneceu inerte.

O feito encontra paralisado por falta de impulso desde julho de 2018, 

motivo pelo qual foi determinada a intimação pessoal da credora, ato 

regularmente cumprido, conforme AR de fl. 31/31v.

Todavia, embora regulamente intimada, a parte exequente nada manifestou 

nos autos (fls. 32).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do exposto, considerando o não atendimento a intimação da parte 

autora, indefiro a inicial, com fulcro no artigo 330, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso I e IV, c/c o artigo 321, parágrafo único, 

ambos do mesmo Códex Legal.

 Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 
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anotações de praxe

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.: 88445 Nr: 1737-93.2018.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rayomara de Souza Oh

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano da Costa Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 88445.

VISTO,

Trata-se de Cumprimento de Sentença, em que Rayomara de Souza Oh, 

pugna para que seja realizado bloqueio via sistema RenaJud, e consulta 

via InfoJud, em nome do executado, Adriano da Costa Oliveira, CPF: 

606.328.513-09.

Extrai-se dos autos que a parte exequente ainda não conseguiu satisfazer 

o seu crédito, motivo pelo qual pleiteia o bloqueio de veículos em nome da 

executada, utilizando-se do sistema RenaJud.

 Deste modo, DEFIRO o pedido de bloqueio via sistema RenaJud. Com o 

resultado intime-se a parte autora para no prazo de 10 (dez) dias requerer 

o que entender de direito.

Contudo INDEFIRO o pedido de consulta via InfoJud.

Por fim, mantenham-se os autos conclusos em gabinete para a efetivação 

da busca e constrição acima deferida.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 13 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63646 Nr: 2199-55.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS M DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20.853-A/MT, Nelson Paschoalotto - OAB:8530-A/MT, Roberta 

Beatriz do Nascimento - OAB:20732/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do novel 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução, sem 

resolução de mérito, por abandono da causa. Por conseguinte, estando 

preclusa essa decisão, PROCEDA-SE às baixas das penhoras e 

restrições realizadas nos autos.Por conseguinte, CONDENO a parte 

exequente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios pro rata, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da dívida (NCPC, art. 85, § 2º).Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe.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.: 64003 Nr: 2350-21.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H B dos Santos Silva - ME, Hortelino Barbosa 

dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 64003.

VISTO,

Trata-se de execução fiscal em que Fazenda Pública Estadual requer, seja 

procedida, a citação por edital da parte executada, uma vez que a não 

fora encontrado para ser citado pessoalmente.

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, pois não há sequer prova de que diligenciou junto 

aos órgãos dos quais tem acesso, comprovando que tentou obter alguma 

informação pertinente.

Ressalta-se, ainda, que somente se comprovado que efetivamente não se 

logrou êxito na localização de endereços, tal como com a negativa de 

eventual empresa em fornecê-lo, é que poderá a parte se utilizar do 

aparato judicial para obter tal informação, bem como, expedir edital de 

citação do mesmo.

Posto isto, INDEFIRO o pedido de fls. 36.

Por outro lado, INTIME-SE à requerente para informar o endereço do 

requerido, no prazo de 10 (dez) dias, informando-o nos autos.

 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.: 64294 Nr: 2483-63.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Laraianas Ltda, Espólio de Esmeraldino 

Alencar de Campos, Ana Maria Aparecida Campos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 64294.

VISTO,

Compulsando os autos, constata-se que a fazenda pública fora intimada 

para cumprir a determinação judicial de fl. 33, contudo apesar de 

devidamente intimada, com carga dos autos, fora omissa e 

desconsiderando o comando judicial e fazendo o mesmo requerimento de 

busca das 03 últimas declarações de Imposto de Renda em nome do 

executado.

Contudo, imperioso saber se o executado de fato faleceu antes do 

deferimento de qualquer diligência.

 Desta forma, intime-se, novamente a exequente para que cumpra o 

determinado no despacho de fls. 33, providenciando a juntada da certidão 

de óbito ou outro documento que comprove o falecimento do executado, 

solicitando, se houve transmissão de bens, a habilitação dos herdeiros, no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção da execução em face do 

mencionado.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga-MT, 06 de Fevereiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65169 Nr: 2802-31.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Keysson Luiz Alves Sobrinho, Demetria Alves 

Sobrinho, Gleison Conceição Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT, Homero Amilcar Nedel - OAB:3483/MT, Joel 

Cardoso de Souza - OAB:19.303-O/MT

 Código 65169.

VISTO,

Trata-se de ação penal em desfavor de Keysson Luiz Alves Sobrinho, 

Demetria Alves Sobrinho e Gleison Conceição Moreira.

Compulsando os autos vê-se que fora prolatada sentença às fls. 474/482.

Interposto recurso de apelação e suas razões fls. 491/511.

Certidão de tempestividade fl. 513.

Contrarrazões às fls. 515/523.

Pois bem.

Em analise aos autos, verifico que houve equivoco na elaboração de 
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certidão de tempestividade, pois como consta em certidão de publicação 

de expediente de fl. 512 à sentença elaborada em 24/09/2019, fora 

publicada via sistema DJE no dia 02/10/2019, período o qual os advogados 

dos denunciados ficaram cientes da sentença e começou a contagem do 

prazo recursal.

Contudo apesar de já haver decorrido o prazo recursal, qual não foi 

certificado, vem o patrono do réu Keysson no dia 08/11/2019 interpor 

recurso de apelação, sendo este protocolado intempestivamente.

Com estas considerações, sendo o recurso intempestivo, deixo de 

recebê-lo.

Ante o equivoco da certidão de fl. 513, determino a secretaria para que, 

retifique a presente certidão, certifique-se o transito em julgado da 

sentença e cumpram-se as determinações elaboradas na integra.

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.: 68321 Nr: 965-04.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Pereira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 68321.

VISTO,

Trata-se de execução fiscal, em que a parte exequente pugna pelo 

prosseguimento da presente, com a realização de buscas de bens 

passíveis de penhora do executado através do sistema RenaJud.

Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que 

a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de informar bens do 

requerido, pois não há sequer prova de que diligenciou junto a órgãos dos 

que tem acesso, comprovando que pelo ao tentou obter alguma 

informação pertinente.

Oportuno ressaltar, ainda, que já fora realizada busca via BacenJud. 

Deste modo somente se comprovado que efetivamente não se logrou êxito 

na localização de bens, tal como com a negativa de eventual empresa em 

fornecê-lo, é que poderá a parte se utilizar do aparato judicial para obter 

tal informação. Para desta forma sim, poder este requisitar a expedição de 

ofícios para empresas privadas ou demais órgãos necessário.

 Posto isto, indefiro, o pedido de buscas através do sistema, RenaJud (fls. 

86/87).

Por outro lado, intime-se o exequente para informar bens passiveis de 

penhora do requerido, no prazo de 10 (dez) dias, informando-o nos autos.

 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

 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.: 69315 Nr: 1387-76.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maricelda Sapiecynski Vender - ME, Maricelda 

Sapiecynski Vender

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 69315.

 SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Estadual em 

face de Maricelda Sapiecynski Vender – ME e Maricelda Sapiecynski 

Vender, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Analisando os autos verifica-se que a fazenda exequente informou o 

adimplemento do crédito tributário (fls. 31/32).

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

 Fundamento e Decido.

Conforme informado pela fazenda exequente, houve a satisfação integral 

da dívida, de tal forma que postula pela extinção do feito.

Diante do exposto, com fundamento no art. 924, inciso II, do novel Código 

de Processo Civil, julgo extinta a presente execução fiscal, com resolução 

de mérito, haja vista o pagamento do crédito tributário.

No mais, proceda-se com o levantamento de eventuais penhoras 

existentes em nome dos executados, bem como o desbloqueio de contas.

Custas processuais a cargo da 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 das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69881 Nr: 1593-90.2016.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sebastião de Souza Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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

 Processo nº 1593-90.2016.811.0044 (Código 69881)

SENTENÇA

VISTO,

Cuidam-se os presentes autos de embargos à execução movida por 

PAULO SEBASTIÃO DE SOUZA BATISTA em face de COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE SSOCIADOS VALE DO CERRADO, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Em síntese, determinada a intimação da parte requerente para promover o 

recolhimento das custa inicial ou declarar sua hipossuficiência, este 

permaneceu inerte, conforme certidão de fls. 34

É a síntese do necessário.

Conforme certificado pela secretaria, a parte 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.: 71766 Nr: 2328-26.2016.811.0044

 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: JPdS, LPLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 71766.

VISTO,

Denota-se dos autos que ainda não fora realizada a citação da parte 

executada motivo pelo qual a requerente postula seja realizada a citação 

por edital (fls. 34).

De fato, evidencia-se que desde o ajuizamento da ação, foi procedida 

diligencia com vistas a localizar a parte devedora, a fim de realizar a 
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escorreita citação pessoal, porém as diligências mostraram-se infrutíferas.

Nesse cenário, recorre-se ao disposto no art. 256, do NCPC, o qual 

preconiza que para a realização da citação editalícia faz-se imperiosa a 

verificação de que a parte a ser citada esteja em local desconhecido ou 

incerto, ou, ainda, que conhecido, que se encontra em local ignorado, 

incerto ou inacessível, amoldando, assim, ao caso em análise.

Destarte, cite-se o requerido Felipe Lopes Silva, por edital, com prazo 

dilatório de 30 (trinta) dias, para opor contestação.

Se transcorrido o prazo in albis, NOMEIO, desde já, o advogado Matheus 

Vinícius Machado - OAB 27110 para funcionar nestes autos como curador 

especial da parte executada (NCPC, art. 72, II, segunda parte).

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.: 72023 Nr: 2448-69.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Utilaço Metalurgica Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noemi T P Rauber ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO ROBERTO MARQUES - 

OAB:212743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do novel 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução, sem 

resolução de mérito, por abandono da causa. Por conseguinte, estando 

preclusa essa decisão, PROCEDA-SE às baixas das penhoras e 

restrições realizadas nos autos.Por conseguinte, CONDENO a parte 

exequente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios pro rata, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da dívida (NCPC, art. 85, § 2º).Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe.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.: 74191 Nr: 3243-75.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neodir Laske

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3243-75.2016.811.0044 (Código 74191)

VISTO,

Trata-se de execução fiscal intentada pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL em face de Neodir Laske, em que a parte exequente pugna 

seja realizada buscas de endereço do executado via sistema Bacenjud, 

Infojud, Siel e TER, bem como a expedição de ofício a concessionária de 

energia(fl. 32/33).

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, pois não há sequer prova de que diligenciou junto 

aos órgãos dos quais tem acesso, comprovando que tentou obter alguma 

informação pertinente.

Ressalta-se, ainda, que somente se comprovado que efetivamente não se 

logrou êxito na localização de endereços, tal como com a negativa de 

eventual empresa em fornecê-lo, é que poderá a parte se utilizar do 

aparato judicial para obter tal informação, bem como, expedir edital de 

citação do mesmo e ofícios a empresas privadas.

Posto isto, INDEFIRO o pedido de fls. 32/33.

Por outro lado, INTIME-SE o exequente para apresentar endereço válido 

para citação do executado, no prazo de 10 (dez) dias, informando-o nos 

autos.

 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

 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.: 76875 Nr: 718-86.2017.811.0044

 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 Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Bonilha, Jane Geraldo Vertuan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 76875.

VISTO,

Tratam-se os presentes autos de Execução de Título Extrajudicial 

intentado pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Vale do 

Cerrado – SICREDI CERRADO, em face de Lourival Bonilha e Jane Geraldo 

Vertuan.

À fl. 26 o executado Lourival foi citado por hora certa.

Fl. 33 foi deferido pedido de penhora via BacenJud.

Fl. 35 o feito foi chamado à ordem, revogando decisão de fl. 33, 

determinando que a escrivã judicial encaminhe carta de citação conforme 

trás o art. 254 do CPC, para que cientifique o executado Lourival, bem 

como cientificado e não apresentando manifestação, nomeou a defensoria 

para atuar como seu causídico.

Jane Geraldo Vertuan foi citada por carta de citação conforme documento 

expedido à fl. 37 e AR de fl. 39 verso.

Pois bem.

É o breve relatório.

Analisando os autos, vê-se o executado Lourival Bonilha fora citado por 

hora certa (fl. 26), motivo este que a fl. 35, foi determinado o cumprimento 

ao art. 254 do CPC com a expedição de carta a fim de cientificá-lo.

 Contudo o executado Lourival não tomou ciência da ação movida em seu 

desfavor, pois a carta de fl. 36 retornou por ele estar ausente, exposto 

isto indefiro o pedido de busca via BacenJud, pois há ausência de citação 

da parte executada.

Neste sentido assim se posiciona a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL-ARRESTO ON-LINE- BACENJUD. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO 

DO EXECUTADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA 

MEDIDA CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO 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. Destarte, a possibilidade de 

bloqueio de ativos financeiros via BACENJUD apenas pode ser efetivada 

quando o executado for validamente citado e não pagar nem nomear bens 

à penhora, ou, pelo menos, quando forem esgotadas as medidas citatórias 

disponíveis, e, ademais, estejam presentes os requisitos da cautelar, sob 

pena de violação ao princípio do devido processo legal.(TJ-MS - AI: 

14050208420178120000 MS 1405020-84.2017.8.12.0000, Relator: Des. 

Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 28/08/2019, 1ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 30/08/2019)”

Indefiro ainda, o pedido de citação da executada Jane Geraldo Vertuan, 

por carta precatória tendo em vista que já fora citada por Carta de Citação 

conforme AR de fl. 39 verso. Deste modo restitua o valor das custas para 

confecção de Carta Precatória (fl.46).

Por fim intime-se a exequente para no prazo de 10 (dez) dias requerer o 

que entender de direito.

Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 921 e seus parágrafos do CPC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 04 de Fevereiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77651 Nr: 1124-10.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.R. Fiorini Industria e Comercio de 

Madeiras-ME, Alceu Ricardo Fiorini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

Procurador - Geral Fiscal - OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1124-10.2017.811. 0044 Código (77651)

VISTO,

Tratam-se os presentes autos de execução fiscal proposta pela Fazenda 

Pública Estadual contra A.r. Fiorini Industria e Comercio de Madeiras –me e 

Alceu Ricardo Fiorini, todos devidamente qualificados nos autos.

Analisando os autos, verifica-se que à fl. 41 o requerente pugnou pela 

desistência da ação.

Deste modo, os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Perlustrando os autos, vislumbra-se que estes comportam extinção com 

fulcro no artigo 485, incisos VIII, do novo Código de Processo Civil, uma 

vez que a parte autora manifestou o seu desinteresse no prosseguimento 

do feito.

Destarte, não se mostra arrazoado o prosseguimento do feito por mero 

rigorismo jurídico, sendo sua extinção medida cabível.

Importante consignar que os executados sequer apresentaram 

contestação, de modo que inaplicável a disposição do artigo 485, §4º, do 

Código de Processo Civil.

Com essas considerações, homologo o pedido de desistência e, por 

consequência, julgo extinto o feito, com fulcro no que dispõe o artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas a cargo do autor (artigo 90, do CPC).

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

formalidades de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 04 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 84076 Nr: 4284-43.2017.811.0044

 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 Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Teixeira de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 84076.

VISTO,

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, em que Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – Sicredi 

Cerrado, pugna para que seja realizado bloqueio via sistema RenaJud, em 

nome do executado, Silvio Teixeira de Melo, CPF: 002.745.971-36.

Extrai-se dos autos que a parte exequente ainda não conseguiu satisfazer 

o seu crédito, motivo pelo qual pleiteia o bloqueio de veículos em nome da 

executada, utilizando-se do sistema RenaJud.

 Considerando que a parte autora apresentou veículos em nome do 

executado, DEFIRO o pedido de Restrição junto ao sistema RenaJud dos 

veículos indicados a fl. 46/47. Ressalto, contudo que o único veículo em 

nome do executado é a motocicleta Honda/CG 125 FAN ano 2008, e o 

referido veículo já possui restrição por alienação fiduciária.

 Com o resultado intime-se a parte autora para no prazo de 10 (dez) dias 

requerer o que entender de direito.

DEFIRO ainda o pedido de expedição de certidão para fins de averbação, 

custas já pagas conforme fls. 43/44.

Por fim, mantenham-se os autos conclusos em gabinete para a efetivação 

da busca e constrição acima deferida.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 29 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75497 Nr: 145-48.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrex do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Oliboni, Marli Bianchetto Oliboni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Lopes Alves - 

OAB:8.953/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Roece Onassis - 

OAB:17.933/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THAIS VEIGA DE 

CAMPOS, para devolução dos autos nº 145-48.2017.811.0044, Protocolo 

75497, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77482 Nr: 1033-17.2017.811.0044

 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: Elaine Campoe Rizzon, Silvia Campoe Tomasella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Michels, Wander Resende Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio da Silva Guimarães - 

OAB:264912/SP, Fabio Guimarães & Nakao Sociedade de 

Advogados - OAB:15900/SP, Lilian Sousa Nakao - OAB:343015/SP, 

RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - OAB:18515, VITOR CARMO 

ROCHA - OAB:15334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Carlos Fernandes 

Alves - OAB:83161/SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ERIC RITTER, para 

devolução dos autos nº 1033-17.2017.811.0044, Protocolo 77482, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80300 Nr: 2367-86.2017.811.0044

 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: Valdeli da Silva Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes, 

para no prazo de 15 dias, manifestar acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80787 Nr: 2643-20.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Lourenço da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes, 

para no prazo de 15 dias, manifestar acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80792 Nr: 2648-42.2017.811.0044

 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: Zildete Marques dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes, 

para no prazo de 15 dias, manifestar acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83207 Nr: 3862-68.2017.811.0044

 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: Edileide Adriele da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes, 

para no prazo de 15 dias, manifestar acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83739 Nr: 4121-63.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Tserehomora

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes, 

para no prazo de 15 dias, manifestar acerca do retorno dos autos.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001400-53.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca.Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja citado a parte Requerida INSS para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC 

– dobro), se quiser.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001804-07.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA CAITANO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

IZAULI EVARISTO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1001804-07.2019.811.0044 VISTO, Cuida-se de ação 

declaratória de inexistência de débito e pedido de tutela antecipada, 

ajuizada por ELZA CAETANO PEREIRA em face do DEPARTAMENTO DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO e IZAULI EVARISTO DA SILVA, todos já 

qualificados nos autos. Narra a requerente que no ano de 2013 vendeu o 

veículo Chevrolet C10 placa KBB-5549 para o requerido Izauli, sem 

qualquer contrato, entregando a ele o recibo para que pudesse realizar a 

transferência que, até o momento, não foi realizada, fato que acarretou 

diversas dívidas à requerente relativas pagamento de imposto, taxa de 

licenciamento, entre outros. Informa ainda que atualmente o veículo foi 

posteriormente vendido para o ferro velho como sucata. Diante de tais 

circunstâncias postula pela concessão da tutela de urgência para a fim de 

que seja determinada a baixa definitiva do veículo Chevrolet C10 placa 

KBB-5549. É a síntese do necessário. I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 

No tocante ao pedido de justiça gratuita, a Constituição Federal via artigo 

5º, LXXIV assegura “(...) o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. De tal artigo 

depreende-se que a assistência mencionada é a judicial e a extrajudicial. 

Outrossim, a Lei nº 1.060/50 é clara quanto à concessão de justiça 

gratuita àqueles que não têm condições de arcar com as custas 

processuais, sem prejuízo do sustento próprio. Não bastasse, o Código de 

Processo Civil disciplina a questão nos arts. 98 e ss. Na espécie, foi 

colacionada aos autos declaração de hipossuficiência, além de que a 

requerente comprovou ser professora, contudo, está desempregada no 

momento, confirmando, pois, a condição de miserabilidade. Por tais 

fundamentos, defiro a gratuidade de justiça. II – DA TUTELA DE 

URGÊNCIA. É consabido que para a concessão da tutela de urgência 

faz-se imprescindível a probabilidade do direito pretendido e a 

comprovação do perigo de dano ou risco ao deslinde do feito, nos termos 

preceituados pelo art. 300, do novel Código de Processo Civil. Na espécie, 

da análise perfunctória das provas colacionadas aos autos, verifica-se 

que o pedido requestado pela parte autora não merece acolhimento. 

Explico. Apesar da relevância dos argumentos trazidos pela parte autora, 

esta não acostou aos qualquer documento comprobatório da venda do 

veículo, de modo a comprovar eventual desídia deste quanto à venda, 

além da necessidade de baixa definitiva de circulação, o que demandaria 

dilação probatória. Desta feita, não há nos autos documentos suficientes 

para comprovar, em uma análise de cognição sumária, a efetiva posse ou 

propriedade do veículo ao requerido de modo a fundamentar a concessão 

da tutela antecipada. Logo, a demandante não logrou evidenciar a 

presença do fumus boni iuris, o que, por si só, afasta a possibilidade de 

concessão da tutela de urgência vindicada. Diante de todo o exposto, 

indefiro a tutela de urgência requerida na inicial, uma vez que não 

preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 300, do novel Código de 

Processo Civil. II – DA AUDIÊNCIA DE AUTOCOMPOSIÇÃO. No mais, 

verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do novel 

Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta 

no artigo 320 do mesmo diploma legal. Prosseguindo, determino a remessa 

deste feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta 

Comarca, para possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos 

termos do artigo 334 do novo Código de Processo Civil, presidida por 

conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. Cite-se o 

polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. 

Havendo desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da 

audiência (NCPC, §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (CPC, art. 344). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 03 de fevereiro de 

2020. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001440-35.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FRITSCHI (REQUERENTE)

PATRICIA FRITSCHI (INVENTARIANTE)

A. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO MIOTTO OAB - MT0006862A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO LUIS SCHENKEL (DE CUJUS)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI
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Processo nº 1001440-35.2019.8.11.0044 VISTO, Ab initio, recebo a 

emenda a inicial (apresentação de certidão de inexistência de testamento). 

Habilite no Sistema PJE o advogado substabelecido à ref. 26171640. 

Trata-se de ação de inventário intentada PATRICIA FRITSCHI, devidamente 

qualificada nos autos, em face de MARCELO LUIS SCHENKEL, este 

falecido em 05.09.2019. Preenchidos os requisitos legais, recebo o 

presente inventário judicial. Por consequência, nomeio inventariante a Sra. 

PATRICIA FRITSCHI, que deverá prestar compromisso no prazo de 05 

(cinco) dias de bem e fielmente desempenhar o encargo (art. 617, 

parágrafo único do NCPC). Prestado compromisso, apresente a 

inventariante, no prazo de 20 (vinte) dias, as primeiras declarações, das 

quais se lavrará termo circunstanciado (art. 620 do NCPC). Vindo as 

primeiras declarações, efetue a inventariante o pagamento das custas 

processuais e, somente após o recolhimento das custas, citem-se os 

herdeiros e eventuais interessados, inclusive a Fazenda Pública Estadual 

(art. 626 do NCPC) para, querendo, manifestem sobre as primeiras 

declarações, no prazo de 10 (dez) dias (art. 627 do NCPC). Os que sejam 

domiciliados nesta Comarca serão citados na forma dos artigos 249 a 255 

do NCPC. Por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, todos os demais. Sem 

prejuízo, expeça-se edital de publicação para conhecimento de terceiros 

dos termos do presente inventário. Havendo sucessores incapazes, 

dê-se vistas ao Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Paranatinga/MT, 06 de fevereiro de 2020. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010484-61.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

J. CAVALHEIRO - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU ILSON MARTINY (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - 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: JOSIMAR LOULA FILHO - MT14290-O, da 

data designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Sala de audiência de conciliação de Paranatinga Data: 17/03/2020 às 

14h20min, devendo comunicar e comparecer acompanhado de 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000557-88.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERONILSON LIMA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - 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: SILVANA GREGÓRIO LIMA - MT0009539A, 

da data designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Sala de audiência de conciliação de Paranatinga Data: 16/03/2020 

Hora: 14:00, devendo comunicar e comparecer acompanhado de 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000693-85.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (REQUERENTE)

SUELI MIZUE MIAKI SCHULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS MULLER MENEZES (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - 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: SILVANA GREGÓRIO LIMA - MT0009539A, 

da data designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Sala de audiência de conciliação de Paranatinga Data: 16/03/2020 

Hora: 14:20, devendo comunicar e comparecer acompanhado de 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-62.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF OAB - MT24925/O 

(ADVOGADO(A))

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PARANATINGA LTDA. (REU)

 

CERTIDÃO - 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: KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - 

MT24925/O, KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - MT23335/O, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Sala de audiência de conciliação de Paranatinga Data: 13/03/2020 às 

14h00, devendo comunicar e comparecer acompanhado de 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-61.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS ANJOS RODRIGUES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - 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: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA 

JUNIOR - MT20812/O, da data designada para realização de audiência: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de 

Paranatinga Data: 13/03/2020 Hora: 15:00 , devendo comunicar e 

comparecer acompanhado de 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-31.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA GRANIMAN DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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CERTIDÃO - 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: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA 

JUNIOR - MT20812/O, da data designada para realização de audiência: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de 

Paranatinga Data: 13/03/2020 às 15h20min, devendo comunicar e 

comparecer acompanhado de 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-16.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA DE PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - 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: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA 

JUNIOR - MT20812/O, da data designada para realização de audiência: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de 

Paranatinga Data: 13/03/2020 Hora: 15:40 , devendo comunicar e 

comparecer acompanhado de 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-98.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FERREIRA DOS SANTOS (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)

 

CERTIDÃO - 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: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA 

JUNIOR - MT20812/O, da data designada para realização de audiência: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de 

Paranatinga Data: 13/03/2020 às 16:00, devendo comunicar e comparecer 

acompanhado de 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-46.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANIA DIAS RAMALHO (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)

 

CERTIDÃO - 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: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA 

JUNIOR - MT20812/O, da data designada para realização de audiência: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de 

Paranatinga Data: 13/03/2020 às 16h20min, devendo comunicar e 

comparecer acompanhado de 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000339-94.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LIBORIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da 

parte recorrente dos termos do r. despacho proferido no ID 28782282.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001505-30.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOVAL PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLASSIR MIGUEL RIGON OAB - MT0020420A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - 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: CLASSIR MIGUEL RIGON - MT0020420A, 

dos termos da r. decisão proferida no ID 28916363 e da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

audiência de conciliação de Paranatinga Data: 16/03/2020 às 15h20min, 

devendo comunicar e comparecer acompanhado de 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001565-03.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CINTHIAN RUBIA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - 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: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT21521-O, dos termos da r. decisão proferida no ID 28912931 e da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Sala de audiência de conciliação de Paranatinga Data: 17/03/2020 às 

15h20min, devendo comunicar e comparecer acompanhado de 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.

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80848 Nr: 2680-47.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Aparecido Mataran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REINALDO APARECIDO MATARAN, Cpf: 

83526099120, Rg: 11717130, Filiação: Hilda Aparecida Mataran e Jurandir 

Mataran, data de nascimento: 08/06/1978, brasileiro(a), natural de Barra 

do Garças-MT, solteiro(a), administrador. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

denúncia para o fim de CONDENAR o réu REINALDO APARECIDO 

MATARAN, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 147 

do Código Penal.Dosimetria do crime de ameaça – art. 147 do CP.Em 

atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito 

apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de 

reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não possui maus antecedentes, à 

vista das informações trazidas aos autos; poucos elementos foram 

coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, razão 

pela qual deixo de valorá-las; o motivo do crime consistiu na intimidação da 

vítima, o qual já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de 

valorá-lo; as circunstâncias do delito estão relatadas nos autos, nada 

tendo a valorar negativamente; as consequências do crime foram normais 

à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo 

que a circunstância não merece valoração negativa; o comportamento da 

vítima não contribuiu para a prática do crime.Desta forma, verificando-se a 

inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a 

pena-base no mínimo legal, em 01 (um) mês de detenção.Não concorrem 

circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou de 

aumento de pena, pelo que fixo definitivamente a pena do réu em 01 (um) 

mês de detenção.Considerando a inexistência de circunstâncias judiciais 

desfavoráveis ao réu e que a pena fixada é inferior a quatro anos, fixo 

como regime inicial de cumprimento de pena o aberto, nos termos do art. 

33, §2º, “c”, e §3°, do Código Penal.Incabível a substituição a que se 

refere o artigo 44 do Código Penal, vez que não preenche o requisito 

previsto no inciso I.De outro modo, é cabível a suspensão da pena 

prevista no artigo 77 do Código Penal, motivo pelo qual concedo ao 

condenado o direito à suspensão condicional da pena, pelo que a 

suspendo pelo prazo de 02 (dois) anos, nos moldes do art. 78, §2º, do 

Código Penal, ficando o réu sujeito às seguintes condições:I- proibição de 

frequentar bares, boates, casas de prostituição ou estabelecimentos 

congêneres;II- proibição de ausentar-se desta Comarca, por mais de oito 

dias, sem anuência prévia do Juízo;III- comparecimento mensal em 

Secretaria para informar e justificar suas atividades;IV- manter o endereço 

atualizado nos autos.O réu poderá recorrer em liberdade, tendo em vista 

que o regime de cumprimento da pena fixado foi o aberto e que a pena foi 

suspensa condicionalmente.Isento o réu do pagamento de custas 

processuais.Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as 

seguintes providências:a) Lance o nome do réu no rol dos culpados;b) 

Expeça-se guia de execução definitiva do condenadoc) 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.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, Mônica Regina Stiirmer, 

digitei.

Paranatinga, 05 de fevereiro de 2020

Mônica Regina Stiirmer Gestor Judicial Autorizado art. 971/CNGC

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000021-43.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. P. SILVA - ME (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para manifestar-se 

no prazo de 05 (cinco) dias sobre os termos da certidão do Senhor 

Meirinho (ID 18870016), que atesta não ter encontrado a parte executada, 

bem como bens para constrição.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000012-47.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

A J S OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO OAB - MT23125-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNECI AFONSO LAVALL (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000012-47.2020.8.11.0023 Valor da causa: R$ 105.630,43 ESPÉCIE: 

[Duplicata]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 

Nome: A J S OLIVEIRA & CIA LTDA - ME Endereço: AVENIDA ROTARY 

INTERNACIONAL, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

POLO PASSIVO: Nome: ERNECI AFONSO LAVALL Endereço: RUA 

THIAGO MAGALHÃES NUNES, 82, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO 

para efetuar o pagamento de 2(duas) diligências do(a) senhor(a) Oficial(a) 

de Justiça, no Bairro Centro, no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

citação/intimação, com posterior remessa do comprovante aos autos e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação 

ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 

231, V, do CPC). Peixoto de Azevedo-MT , 7 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: 1000213-73.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

OZINETE CRUZ ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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WAGNER RABELO SAO MIGUEL OAB - MT23676/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000213-73.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 12.794,00 ESPÉCIE: [Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença 

Previdenciário]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

OZINETE CRUZ ABREU Endereço: Rua Frederico Campos, 737, Centro, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: Abrir vista às partes para que se manifestem 

sobre a prova acrescida (Laudo pericial – ID 28900265) no prazo de 

05(cinco). Peixoto de Azevedo/MT, 7 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Elizabete Pereira Maia Rissini Técnico(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): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75860 Nr: 3502-70.2015.811.0023

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROCRIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FILHO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA KEMPER - OAB:15090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LOPES JARDIM - 

OAB:17335-O

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Considerando o decurso do prazo da suspensão requerido nos autos, 

intime-se o exequente para manifestar, requerendo o que entender 

pertinente, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo que o silêncio será 

subentendido como quitação do débito.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos imediatamente 

conclusos para extinção do feito.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 79919 Nr: 2427-59.2016.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIA SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MORAES DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciola Moreschi Passaneli - 

OAB:21371/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RIBEIRO JUNIOR - 

OAB:9.410-MT

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Considerando o decurso do prazo da suspensão requerido nos autos, 

intime-se o exequente para manifestar, requerendo o que entender 

pertinente, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo que o silêncio será 

subentendido como quitação do débito.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos imediatamente 

conclusos para extinção do feito.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95886 Nr: 1049-63.2019.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEM VITOR DA SILVA, BRUNO 

CONCEIÇAO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:MT0017958, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6097/A

 FINALIDADE: intimar o advogado de defesa da sentença de pronúncia a 

seguir transcrita em resumo: Vistos(...) Diante do exposto e nos termos do 

artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o réu WESLEM 

VITOR DA SILVA, no delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do 

Código Penal (homicídio qualificado mediante motivo torpe e recurso que 

dificultou a defesa da vítima), a fim de que seja submetido a julgamento 

perante o Tribunal do Júri da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65209 Nr: 2468-31.2013.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO FEITOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora da sentença a seguir 

transcrita: Vistos, Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por 

MARIA DO CARMO FEITOSA DA SILVA em face do INSS. No decorrer do 

procedimento, a parte executada efetuou o pagamento do débito devido, 

conforme certidão de fls. 113. É o relatório. Decido. Como se depreende 

dos autos, executado quitou integralmente a dívida. O feito executivo, 

portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a regra do art. 924, II, do 

Código de Processo Civil: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a 

obrigação for satisfeita;”Ante o exposto, havendo o pagamento integral do 

débito, declaro extinta a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, 

com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65771 Nr: 3066-82.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO NEU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora da sentença a seguir 

transcrita: Vistos, Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por 

GILBERTO NEU em face do INSS. No decorrer do procedimento, a parte 
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executada efetuou o pagamento do débito devido, conforme certidão de 

fls. 156. É o relatório. Decido. Como se depreende dos autos, executado 

quitou integralmente a dívida. O feito executivo, portanto, alcançou o seu 

objetivo, consoante a regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil: 

“Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita; 

”Ante o exposto, havendo o pagamento integral do débito, declaro extinta 

a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65982 Nr: 3281-58.2013.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILARIO DUCKEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar a advogada da parte autora da sentença a seguir 

transcrita: Vistos, Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por 

HILARIO DUCKEL em face do INSS. No decorrer do procedimento, a parte 

executada efetuou o pagamento do débito devido, conforme certidão de 

fls. 127. É o relatório. Decido. Como se depreende dos autos, executado 

quitou integralmente a dívida. O feito executivo, portanto, alcançou o seu 

objetivo, consoante a regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil: 

“Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita; 

”Ante o exposto, havendo o pagamento integral do débito, declaro extinta 

a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66891 Nr: 770-53.2014.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS BASTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora da sentença a seguir 

transcrita: Vistos, Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por 

LUIS BASTOS DE OLIVEIRA em face do INSS. No decorrer do 

procedimento, a parte executada efetuou o pagamento do débito devido, 

conforme certidão de fls. 134. É o relatório. Decido. Como se depreende 

dos autos, executado quitou integralmente a dívida. O feito executivo, 

portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a regra do art. 924, II, do 

Código de Processo Civil: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a 

obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, havendo o pagamento integral 

do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83723 Nr: 1359-40.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANI VITOR RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora da sentença a seguir 

transcrita em resumo: Vistos, Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial para condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte autora do benefício de 

auxílio-doença, no valor correspondente a 91% do salário-de-beneficio, 

com os acréscimos dos índices previdenciários, acrescido do abono 

anual, desde a data da cessação do auxilio doença, julgando extinta a 

ação, com resolução de mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32752 Nr: 2267-49.2007.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ISAURA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora da sentença a seguir 

transcrita: Vistos, Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por 

MARIA ISAURA DA SILVA em face do INSS. No decorrer do procedimento, 

a parte executada efetuou o pagamento do débito devido, conforme 

petição de fl. 114. É o relatório. Decido. Como se depreende dos autos, 

executado quitou integralmente a dívida. O feito executivo, portanto, 

alcançou o seu objetivo, consoante a regra do art. 924, II, do Código de 

Processo Civil: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a obrigação 

for satisfeita;” Ante o exposto, havendo o pagamento integral do débito, 

declaro extinta a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as 

baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 35102 Nr: 1436-64.2008.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. B. TEIXEIRA -ME, LUIZ ANTONIO DA SILVA, 

SERGIO LUIZ TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Considerando o decurso do prazo da suspensão requerido nos autos, 

intime-se o exequente para manifestar, requerendo o que entender 

pertinente, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo que o silêncio será 

subentendido como quitação do débito.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos imediatamente 

conclusos para extinção do feito.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36527 Nr: 2730-54.2008.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DOMINGA FRANCISCA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora da sentança a seguir 

transrita: Vistos. Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por 

DOMINGA FRANCISCA DA SILVA em face do INSS. No decorrer do 

procedimento, a parte executada efetuou o pagamento do débito devido, 

conforme certidão de fls. 239. É o relatório. Decido. Como se depreende 

dos autos, executado quitou integralmente a dívida. O feito executivo, 

portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a regra do art. 924, II, do 

Código de Processo Civil: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a 

obrigação for satisfeita; ”Ante o exposto, havendo o pagamento integral 
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do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60262 Nr: 2542-56.2011.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCY FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora da sentença a seguir 

transcrita: Visto. Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por 

ALCY FERREIRA DA SILVA em face do INSS. No decorrer do 

procedimento, a parte executada efetuou o pagamento do débito devido, 

conforme certidão de fls. 194. É o relatório. Decido. Como se depreende 

dos autos, executado quitou integralmente a dívida. O feito executivo, 

portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a regra do art. 924, II, do 

Código de Processo Civil: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a 

obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, havendo o pagamento integral 

do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65795 Nr: 3095-35.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDS&CLM, LB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Considerando o decurso do prazo da suspensão requerido nos autos, 

intime-se o exequente para manifestar, requerendo o que entender 

pertinente, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo que o silêncio será 

subentendido como quitação do débito.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos imediatamente 

conclusos para extinção do feito.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65827 Nr: 3125-70.2013.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSAILDA ALVES PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar a advogada da parte autora da sentença a seguir 

transcrita: Visto. Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por 

ROSAILDA ALVES PEREIRA DOS SANTOS em face do INSS. No decorrer 

do procedimento, a parte executada efetuou o pagamento do débito 

devido, conforme certidão de fls. 141. É o relatório. Decido. Como se 

depreende dos autos, executado quitou integralmente a dívida. O feito 

executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a regra do art. 

924, II, do Código de Processo Civil: “Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: II – a obrigação for satisfeita; ”Ante o exposto, havendo o 

pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70083 Nr: 3388-68.2014.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTARIO BACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O, VALDEMAR SOUZA SANTOS - OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimara advogada da parte autora da sentença a seguir 

transcrita:Vistos, Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por 

LOTARIO BACH em face do INSS. No decorrer do procedimento, a parte 

executada efetuou o pagamento do débito devido, conforme petição de fl. 

155. É o relatório. Decido. Como se depreende dos autos, executado 

quitou integralmente a dívida. O feito executivo, portanto, alcançou o seu 

objetivo, consoante a regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil: 

“Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita; 

”Ante o exposto, havendo o pagamento integral do débito, declaro extinta 

a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70271 Nr: 3518-58.2014.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE FERRAGENS CERRADÃO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Processo nº 3518-58.2014.811.0023

Código nº 70271

D E S P A C H O

Vistos em correição.

Na forma do artigo 523 do CPC, intime-se a parte executada 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, 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 10%, também, de honorários de 

advogado de 10%.

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 juí¬zo, devendo comprovar o prévio recolhimento das 

taxas previstas no art.2º, inciso XI, da Lei Estadual 14.838/12, calculadas 

por cada diligência a ser efetuada.

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 artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 06 de fevereiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73673 Nr: 2051-10.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: HELENA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimara advoagda da parte autora da sentença a seguir 

transcrita: Visto. Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por 

HELENA DO SANTOS em face do INSS. No decorrer do procedimento, a 

parte executada efetuou o pagamento do débito devido, conforme certidão 

de fls. 126. É o relatório. Decido. Como se depreende dos autos, 

executado quitou integralmente a dívida. O feito executivo, portanto, 

alcançou o seu objetivo, consoante a regra do art. 924, II, do Código de 

Processo Civil: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a obrigação 

for satisfeita; ”Ante o exposto, havendo o pagamento integral do débito, 

declaro extinta a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as 

baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74135 Nr: 2364-68.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA MATOS DAVI E CIA LTDA, RAIMUNDO 

BARROS, REGIANE MATOS DAVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MOSQUITA - OAB:1515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:17562/O

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte requerida da sentença a seguir 

transcrita: Visto. Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face do REGINA MATOS DAVI & CIA 

LTDA. No decorrer do procedimento, a parte executada efetuou o 

pagamento do débito devido, conforme petição de fl. 67. É o relatório. 

Decido. Como se depreende dos autos, executado quitou integralmente a 

dívida. O feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a 

regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: II – a obrigação for satisfeita; ”Ante o exposto, 

havendo o pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com 

fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo. 2. 

Diante do princípio da causalidade, condeno o executado ao pagamento 

das custas e despesas processuais: I – Remetam-se ao cartório 

distribuidor para cálculo das custas e despesas processuais;

II - Intime-se a parte requerida para pagamento das custas, no prazo de 15 

dias, sob pena de averbação no distribuidor e expedição de certidão de 

dívida ativa e protesto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75881 Nr: 3518-24.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO JOSE TURATTI, ESPOLIO DE JOSE 

CARLOS TURATTI, Volnete Turatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Considerando o decurso do prazo da suspensão requerido nos autos, 

intime-se o exequente para manifestar, requerendo o que entender 

pertinente, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo que o silêncio será 

subentendido como quitação do débito.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos imediatamente 

conclusos para extinção do feito.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82052 Nr: 212-76.2017.811.0023

 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): LUSIA ARAUJO LIMA & CIA LTDA - ME, LUSIA 

ARAUJO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Considerando o decurso do prazo da suspensão requerido nos autos, 

intime-se o exequente para manifestar, requerendo o que entender 

pertinente, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo que o silêncio será 

subentendido como quitação do débito.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos imediatamente 

conclusos para extinção do feito.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82345 Nr: 421-45.2017.811.0023

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PAULO MORAES DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANTONIA SANTOS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RIBEIRO JUNIOR - 

OAB:9.410-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciola Moreschi Passaneli - 

OAB:21371/0

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Considerando o decurso do prazo da suspensão requerido nos autos, 

intime-se o exequente para manifestar, requerendo o que entender 

pertinente, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo que o silêncio será 

subentendido como quitação do débito.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos imediatamente 

conclusos para extinção do feito.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99461 Nr: 13-49.2020.811.0023

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 13-49.2020.811.0023 código: 99461

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): JUSTIÇA PÚLBLICA

Indiciado(s): VANDERLEI ROBERTO SCHULER

INTIMANDO: Indiciado(a): Vanderlei Roberto Schuler, Cpf: 00549935983, 

Rg: 3690928 SESP MT Filiação: Lothario Schuler e Erani Schuler, 

brasileiro(a), casado(a), motorista, Endereço: Rua do Comércio, 1275, 

Bairro: Mãe de Deus, Cidade: Peixoto de Azevedo-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Agressor acima qualificado, quanto à 

aplicação das medidas de proteção, com fulcro no art. 22, III, alíneas "a", 

"b" e "c" da Lei nº 11.340/2006, consistente em:

 1) Proibição do Agressor de se aproximar da ofendida, seus familiares e 

das testemunhas, mantendo limite mínimo de distância de 200 (duzentos) 

metros;

2) Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por 

qualquer meio de comunicação;

3) Proibição de frequentar a residência da ofendida, dos seus familiares e 

o seu trabalho, a fim de preservar a integridade física e psicológica da 

ofendida.
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ADVERTÊNCIA: O agressor fica advertido de que o descumprimento da 

ordem judicial poderá implicar na decretação de sua prisão preventiva.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Josélio Fernandes Luna 

- Técnico Judiciário, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 7 de fevereiro de 2020.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-66.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGULINA ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000153-66.2020.8.11.0023 POLO ATIVO:VIRGULINA 

ALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMILIANA BORGES 

FRANCA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência de Conciliação Data: 

24/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 

38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 . CUIABÁ, 7 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 11/2020-CNPar

O Doutor Claudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, e uso de 

suas atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Marta Cristina Volpato Basílio, matrícula 

4825, Técnica Judiciária, designada Gestora Judiciário, estará afastada de 

suas funções por motivo licença compensatória, em 03.042020

 DESIGNAR o servidor Caio Alves Arantes, matrícula n. 41083, Analista 

Judiciário, para exercer a função de Gestor Judiciário em 03.04.2020..

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Pontes e Lacerda-Mt, 06 de fevereiro de 2020

 Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 12/2020-CNPar

O Doutor Claudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, e uso de 

suas atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Marta Cristina Volpato Basílio, matrícula 

4825, Técnica Judiciária, designada Gestora Judiciário, estará afastada de 

suas funções por motivo férias no período de 04.03.2020 a 02.04.2020.

 DESIGNAR o servidor Caio Alves Arantes, matrícula n. 41083, Analista 

Judiciário, para exercer a função de Gestor Judiciário no período de 

04.03.2020 a 02.04.2020.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Pontes e Lacerda-Mt, 06 de Fevereiro de 2020

 Claudio Deodato Rodrigues Pereira

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 13/2020-CNPar

O Doutor Claudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, e uso de 

suas atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Marta Cristina Volpato Basílio, matrícula 

4825, Técnica Judiciária, designada Gestora Judiciário, estará afastada de 

suas funções por motivo licença premio no período de 03.02.2020 a 

03.03.2020.

 DESIGNAR o servidor Caio Alves Arantes, matrícula n. 41083, Analista 

Judiciário, para exercer a função de Gestor Judiciário no período de 

03.02.2020 a 03.03.2020.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Pontes e Lacerda-Mt, 06 de fevereiro de 2020

 Claudio Deodato Rodrigues Pereira

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 15/2020-CNPar

O Doutor Claudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, e uso de 

suas atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Shirley Franco Lemes Souza, matrícula 

13674, Técnica Judiciária, designada Gestora Judiciário Substituta, da 3ª 

Vara, estará afastada de suas funções por motivo licença compensatória, 

10.02.2020 a 14.02.2020.

 RESOLVE:

DESIGNAR o servidor Elias Mendes Coelho, matrícula n. 2736, Técnico 

Judiciário, para exercer a função de Gestor Judiciário Substituto da 3ª 

Vara no período de 10.02.2020 a 14.02.2020.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Pontes e Lacerda-Mt, 07 de fevereiro de 2020

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003055-56.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003055-56.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

VILSON COELHO RÉU: INSS 1. Designo audiência para o próximo dia 

15/04/2020, às 16:00 horas. 2. Devendo a testemunha comparecer 

independente de intimação, vez que “cabe ao advogado da parte informar 

ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo” [art. 455, 

NCPC], exceto se “I - for frustrada a intimação prevista no § 1o deste 

artigo; II - sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao 

juiz; III - figurar no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese 

em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do 

corpo em que servir; IV - a testemunha houver sido arrolada pelo 

Ministério Público ou pela Defensoria Pública; V - a testemunha for uma 

daquelas previstas no art. 454” [§4º do art. 455, NCPC]. 3. Intimem-se. 

Cumpra-se. , 10 de outubro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002988-91.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO MARIA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINE DA SILVA MALDONADO OAB - MT21779/O (ADVOGADO(A))

LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT16339/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002988-91.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

CONCEICAO MARIA DE JESUS RÉU: INSS 1. Designo audiência para o 

próximo dia 15/04/2020, às 16:30 horas. 2. Devendo a testemunha 

comparecer independente de intimação, vez que “cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo” [art. 
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455, NCPC], exceto se “I - for frustrada a intimação prevista no § 1o deste 

artigo; II - sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao 

juiz; III - figurar no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese 

em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do 

corpo em que servir; IV - a testemunha houver sido arrolada pelo 

Ministério Público ou pela Defensoria Pública; V - a testemunha for uma 

daquelas previstas no art. 454” [§4º do art. 455, NCPC]. 3. Intimem-se. 

Cumpra-se. , 10 de outubro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002655-42.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OSMUNDO DA CONCEICAO (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 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002655-42.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

JOSE OSMUNDO DA CONCEICAO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL 1. Designo audiência para o próximo dia 16/04/2020, às 

14:00 horas. 2. Devendo a testemunha comparecer independente de 

intimação, vez que “cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo” [art. 455, NCPC], exceto 

se “I - for frustrada a intimação prevista no § 1o deste artigo; II - sua 

necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz; III - figurar 

no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir; 

IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública; V - a testemunha for uma daquelas previstas no art. 

454” [§4º do art. 455, NCPC]. 3. Intimem-se. Cumpra-se. , 10 de outubro de 

2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002967-18.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI REGINA DOLCI ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CONRADO AGOSTINI MACHADO OAB - MT16637/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002967-18.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

ROSELI REGINA DOLCI ALMEIDA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL 1. Designo audiência para o próximo dia 16/04/2020, às 15:00 

horas. 2. Devendo a testemunha comparecer independente de intimação, 

vez que “cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por 

ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo” [art. 455, NCPC], exceto se “I - for 

frustrada a intimação prevista no § 1o deste artigo; II - sua necessidade 

for devidamente demonstrada pela parte ao juiz; III - figurar no rol de 

testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir; 

IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública; V - a testemunha for uma daquelas previstas no art. 

454” [§4º do art. 455, NCPC]. 3. Intimem-se. Cumpra-se. , 10 de outubro de 

2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002690-02.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA MARTINS BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002690-02.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

LINDALVA MARTINS BORGES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL 1. Designo audiência para o próximo dia 16/04/2020, às 14:30 

horas. 2. Devendo a testemunha comparecer independente de intimação, 

vez que “cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por 

ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo” [art. 455, NCPC], exceto se “I - for 

frustrada a intimação prevista no § 1o deste artigo; II - sua necessidade 

for devidamente demonstrada pela parte ao juiz; III - figurar no rol de 

testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir; 

IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública; V - a testemunha for uma daquelas previstas no art. 

454” [§4º do art. 455, NCPC]. 3. Intimem-se. Cumpra-se. , 10 de outubro de 

2019. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137741 Nr: 2736-76.2017.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G1 AUTOPEÇAS EIRELLI - EPP, Eugênio Guimarães Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:44698

 Converto o julgamento em diligência, tendo em vista que poderá haver a 

necessidade de perícia contábil.

Intimem-se as partes para que indiquem provas que pretendem produzir no 

prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 156310 Nr: 10956-63.2017.811.0013

 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: Cleidimar Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELZA GLORINHA DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O, 

Seila Maria Álvares da Silva - OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao inventariante para apresentar derradeiras alegações e esboço de 

partilha.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138709 Nr: 3130-83.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA NUNES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao exequente.

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004609-26.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BATISTA DA SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA MORAIS SANTOS OAB - MT19453-O (ADVOGADO(A))

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT0011048A-B 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEFA MARIA DA CONCEICAO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1004609-26.2019.8.11.0013 

INVENTARIANTE: SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA. INVENTARIADO: 

JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO. Vistos. Não consta nos autos 

documento hábil a comprovar a qualidade de filho/herdeiro do requerente 

em relação à autora da herança, e, a despeito de determinado em ID n.º 

27667803, o autor não carreou cópia dos seus documentos pessoais, o 

que, em virtude do descumprimento, ensejaria no indeferimento da inicial, 

nos moldes do art. 321, parágrafo único, do NCPC. No entanto, 

preservando este juízo pela celeridade processual e solução integral do 

mérito, incluída a atividade satisfativa, conforme reza o art. 4º, “caput”, do 

NCPC, INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

junte aos autos cópia de seus documentos pessoais, aptos à comprovar 

sua qualidade de filho/herdeiro, sob pena de indeferimento da inicial, 

conforme autoriza o NCPC pelo dispositivo acima mencionado. Ressalte-se 

que a comprovação acima requerida se faz necessária em observância 

ao art. 617, e seus incisos, do NCPC. INTIME-SE via DJE. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 7 de fevereiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000034-72.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000034-72.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): ROGERIO 

DOS SANTOS DE OLIVEIRA PARTE RÉ: REU: SEGURADORA LÍDER 

Certifico que, conforme informação prestada pelo médico nomeado no 

feito, a perícia outrora designada não se realizou em razão da ausência da 

parte interessada. Assim, abro vista dos autos às partes para 

manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 07/02/2020. 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: 1002834-10.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MARIA ADRIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (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:1002834-10.2018.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): JULIANA 

MARIA ADRIANO PARTE RÉ: REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Certifico que, conforme informação prestada pelo médico 

nomeado no feito, a perícia outrora designada não se realizou em razão da 

ausência da parte interessada. Assim, abro vista dos autos às partes 

para manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 07/02/2020. 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: 1000681-67.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA MONTIEL RIBAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN LESTER ALVES FERREIRA OAB - MT24401/O (ADVOGADO(A))

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO OAB - MT9118/B (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:1000681-67.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): EMILIA 

MONTIEL RIBAS PARTE RÉ: REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Certifico que, conforme informação prestada pelo médico 

nomeado no feito, a perícia outrora designada não se realizou em razão da 

ausência da parte interessada. Assim, abro vista dos autos às partes 

para manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 07/02/2020. 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: 1000676-79.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE OLIVEIRA TAVARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000676-79.2018.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): 

ALEXANDRE DE OLIVEIRA TAVARES PARTE RÉ: REU: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Certifico que, conforme 

informação prestada pelo médico nomeado no feito, a perícia outrora 

designada não se realizou em razão da ausência da parte interessada. 

Assim, abro vista dos autos às partes para manifestação, no prazo legal. 

Pontes e Lacerda, 07/02/2020. 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: 1000024-28.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX PUTARE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000024-28.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): FELIX 

PUTARE PARTE RÉ: REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

Certifico que, conforme informação prestada pelo médico nomeado no 

feito, a perícia outrora designada não se realizou em razão da ausência da 

parte interessada. Assim, abro vista dos autos às partes para 

manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 07/02/2020. 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: 1000523-46.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JHENIFFER DE OLIVEIRA CARMO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000523-46.2018.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): 

JHENIFFER DE OLIVEIRA CARMO PARTE RÉ: REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Certifico que, conforme informação 

prestada pelo médico nomeado no feito, a perícia outrora designada não 

se realizou em razão da ausência da parte interessada. Assim, abro vista 

dos autos às partes para manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 

07/02/2020. 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: 1003751-92.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DO CARMO MATEUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003751-92.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): ELIANA 

DO CARMO MATEUS PARTE RÉ: REU: BANCO DO BRASIL SA Certifico 

para os fins de direito que, a contestação de ID 8875585 apresentada é 

tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista 

para autora se manifestar, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 07/02/2020. 

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002506-80.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE APARECIDA FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-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:1002506-80.2018.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO 

CÍVEL (241) PARTE AUTORA: REQUERENTE: ROSILENE APARECIDA 

FREIRE PARTE RÉ: REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER Certifico que, 

conforme informação prestada pelo médico nomeado no feito, a perícia 

outrora designada não se realizou em razão da ausência da parte 

interessada. Assim, abro vista dos autos às partes para manifestação, no 

prazo legal. Pontes e Lacerda, 07/02/2020. 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: 1001639-53.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DE SOUZA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (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:1001639-53.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): MARIA 

HELENA DE SOUZA COSTA PARTE RÉ: REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Certifico que, conforme informação prestada pelo 

médico nomeado no feito, a perícia outrora designada não se realizou em 

razão da ausência da parte interessada. Assim, abro vista dos autos às 

partes para manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 07/02/2020. 

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: 1001838-75.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA OZINEIDE SOUSA DO VALE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Instituto Nacional de Seguro Social - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001838-75.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): ANTONIA 

OZINEIDE SOUSA DO VALE PARTE RÉ: REU: INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL - INSS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Certifico que, conforme informação prestada pelo médico nomeado no 

feito, a perícia outrora designada não se realizou em razão da ausência da 

parte interessada. Assim, abro vista dos autos às partes para 

manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 07/02/2020. 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: 1003137-87.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO OAB - MT24817/O 

(ADVOGADO(A))

MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA OAB - MT5111-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO GALDINO DA SILVA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GONZAGA DE MENEZES OAB - MT0008620A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003137-87.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): MARIA 

DAS GRACAS CARVALHO PARTE RÉ: REU: SERGIO GALDINO DA SILVA 

- EPP Certifico para os fins de direito que, a contestação de ID 28681653 

apresentada é tempestiva. Assim, com amparo no provimento 

56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no prazo legal. 

Pontes e Lacerda, 07/02/2020. 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.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003137-87.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO OAB - MT24817/O 

(ADVOGADO(A))

MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA OAB - MT5111-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO GALDINO DA SILVA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GONZAGA DE MENEZES OAB - MT0008620A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003137-87.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): MARIA 

DAS GRACAS CARVALHO PARTE RÉ: REU: SERGIO GALDINO DA SILVA 

- EPP Certifico para os fins de direito que, a contestação de ID 28681653 

apresentada é tempestiva. Assim, com amparo no provimento 

56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no prazo legal. 

Pontes e Lacerda, 07/02/2020. 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: 1003137-87.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO OAB - MT24817/O 

(ADVOGADO(A))

MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA OAB - MT5111-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO GALDINO DA SILVA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GONZAGA DE MENEZES OAB - MT0008620A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003137-87.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): MARIA 

DAS GRACAS CARVALHO PARTE RÉ: REU: SERGIO GALDINO DA SILVA 

- EPP Certifico para os fins de direito que, a contestação de ID 28681653 

apresentada é tempestiva. Assim, com amparo no provimento 

56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no prazo legal. 

Pontes e Lacerda, 07/02/2020. 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: 1003137-87.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO OAB - MT24817/O 

(ADVOGADO(A))

MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA OAB - MT5111-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO GALDINO DA SILVA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GONZAGA DE MENEZES OAB - MT0008620A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003137-87.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): MARIA 

DAS GRACAS CARVALHO PARTE RÉ: REU: SERGIO GALDINO DA SILVA 

- EPP Certifico para os fins de direito que, a contestação de ID 28681653 

apresentada é tempestiva. Assim, com amparo no provimento 

56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no prazo legal. 

Pontes e Lacerda, 07/02/2020. 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-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002639-25.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA JULIANO OAB - 078.581.888-01 (REPRESENTANTE)

LADARIO SILVA BORGES FILHO OAB - MT8104-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCEICAO APARECIDA DE SOUZA ALVES (REU)

HERMES MATIAS DE OLIVEIRA (REU)

ERCON MATIAS ALVES (REU)

VIRGINIA FAGUNDES DE OLIVEIRA (REU)

RITA DAS DORES RAMALHO BORGES (REU)

CLOVIS FERREIRA BORGES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

AGRICOLA PAES DE BARROS OAB - MT6700-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002639-25.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

LUIZ ANTONIO DA SILVA REPRESENTANTE: VALERIA JULIANO REU: 

HERMES MATIAS DE OLIVEIRA, VIRGINIA FAGUNDES DE OLIVEIRA, 

ERCON MATIAS ALVES, CONCEICAO APARECIDA DE SOUZA ALVES, 

CLOVIS FERREIRA BORGES, RITA DAS DORES RAMALHO BORGES 

Vistos. COLHA-SE manifestação do Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso, que oficia no feito na condição de fiscal da ordem jurídica (art. 

178, II, do NCPC) ante a existência de herdeiro incapaz. Em seguida, 

PROMOVA-SE nova conclusão dos autos para análise e deliberação. 

PROVIDENCIE-SE o necessário. Pontes e Lacerda, 7 de fevereiro de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000193-15.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU MARQUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (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:1000193-15.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): IRINEU 

MARQUES DE SOUZA PARTE RÉ: REU: INSS, INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso 

de Apelação de ID 28789609 apresentado, e com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para que apresente as 

contrarrazões, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 07/02/2020. 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: 1003752-77.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDMIR RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003752-77.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): EDMIR 

RODRIGUES DA SILVA PARTE RÉ: REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Certifico para os fins de direito que, a 

contestação de ID 28872221 apresentada é tempestiva. Assim, com 

amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se 

manifestar, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 07/02/2020. 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: 1000317-61.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

L. V. A. J. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIENE CRISTINA DE AQUINO OAB - 034.914.311-07 (REPRESENTANTE)

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (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 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000317-61.2020.8.11.0013 

REQUERENTE: L. V. A. J REPRESENTANTE LEGAL: ELIENE CRISTINA 

AQUINO REQUERIDA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A Vistos. Presentes os requisitos previstos nos arts. 

319 e 320 do NCPC, RECEBO a inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo 

rito comum (NCPC, art. 318, caput). CITE-SE a parte requerida, 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, §3°, do NCPC. Com a 

juntada da contestação, abra-se vista dos autos ao requerente, na forma 

prevista no art. 350 do NCPC. Após, abra-se vista dos autos ao Ministério 

Público e, por fim, tornem os autos conclusos para novas deliberações. 

INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 7 de 

fevereiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153827 Nr: 9816-91.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosana Maria Fernandes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, abro vista às 

partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163487 Nr: 1924-97.2018.811.0013

 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: Mauro Laurentino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, abro vista às 

partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 163979 Nr: 2146-65.2018.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JNA, Élia Costa do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Carlos Lopes Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE GARCIA DE OLIVEIRA 

VALDEZ - OAB:3908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a inventariante, por intermédio de sua advogada, via DJE, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre o petitório da 

Fazenda Pública Estadual (fls. 129).

REMETAM-SE os autos ao Ministério Público, que oficia no feito como fiscal 

da ordem jurídica (art. 178, II, do NCPC), para que se manifeste sobre o 

pedido de alvará judicial formulado pela inventariante à fl. 127.

Após, à conclusão.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164466 Nr: 2364-93.2018.811.0013

 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: EDER ALVES DA PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, 

FCA Fiat Chrysler Automoveis Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846/A

 Tendo em vista a juntada do laudo pericial de fls. 220/256 (ref. 85), abro 

vista dos autos às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144108 Nr: 5301-13.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DANIELI SANTOS BORGES ALBERTONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, abro vista às 

partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148949 Nr: 7419-59.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janete Santiago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da certidão do oficial de justiça de fl. 185 (ref. 107), 

intimo a parte exequente para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155279 Nr: 10485-47.2017.811.0013

 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: Rosalina Bernardes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, abro vista às 

partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98617 Nr: 1505-82.2015.811.0013

 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: Sinivaldo Moreira dos Santos

 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:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, abro vista às 

partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114388 Nr: 1709-92.2016.811.0013

 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: JABES JOSE DE MOURA

 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:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, abro vista às 

partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123083 Nr: 4965-43.2016.811.0013

 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: Angelo Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, abro vista às 

partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 59890 Nr: 234-77.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ediléia Amorim Cordeiro Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Machado de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 11.048-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado à fl. 208 e, por consequência, DETERMINO que 

sejam adotadas as providências necessárias para expedição de alvará, 

conforme valores de fl. 204.

Ademais, AGUARDE-SE o pagamento do restante da verba constante dos 

autos.

OFICIE-SE o Departamento Auxiliar da Presidência do e. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicitando informações quanto ao pagamento 

do ofício requisitório oportunamente expedido nos autos (fls. 190/193).

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 147373 Nr: 6740-59.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI 

NOROESTE MT E ACRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Cristina da Silva Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado na fl. 229 e, consequentemente, SUSPENDO o 

processo pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, III, § 1º, 

do NCPC.

Logo, DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, excluindo-o do 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses e anotando-se o prazo da 

suspensão no sistema informatizado de controle processual (Sistema 

Apolo), nos termos do art. 1.149 da CNGC.

Decorrido o prazo supra, sem manifestação, mantenha-se os autos no 

arquivo, promovendo-se novo agendamento no sistema Apolo, quanto ao 

início do prazo quinquenal de que trata o §4° do art. 921 do NCPC, findo o 

qual deverá ser promovido à conclusão do feito.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 107740 Nr: 5303-51.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIR FRANCISCA LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por LENIR FRANCISCA 

LEMES em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida à fl. 176, verifica-se que o causídico 

que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para receber 

valores em Juízo e deles dar quitação (“vide” fl. 01).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado à fl. 176, e por consequência, DETERMINO que sejam adotadas 

as providências necessárias para expedição de alvará, conforme valores 

de fls. 177/178, com observância na Resolução 11/2014-TP.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

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.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 143602 Nr: 5058-69.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriele Silveira Leocadio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que se trata de ação de execução contra Fazenda 

Pública.

Ademais, nos termos do art. 534 do Novo Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social para oferecer impugnação 

no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do débito.
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Se não houver impugnação, seja pelo decurso do prazo “in albis”, seja 

pela concordância expressa da autarquia ré, na forma do art. 535, § 3º, I, 

do NCPC, REQUISITE-SE o pagamento por meio do Presidente do e. 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região, expedindo-se o precatório e 

fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação e à conta do 

respectivo crédito, observando-se o cálculo apresentado às fls. 174/175, 

independentemente de novo despacho.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 149558 Nr: 7707-07.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Edivaldo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por JOSÉ EDIVALDO DE 

SOUZA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Compulsando os autos, verifico que a autarquia requerida realizou o 

pagamento do débito, conforme informado às fls. 128/129.

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, 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.

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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 157644 Nr: 11672-90.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DE CLÍNICAS E MATERNIDADE SÃO 

LUCAS VALE DO GUAPORÉ LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVONEY BATISTA ANZOLIN 

- OAB:8122

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida pelo MUNICÍPIO DE 

PONTES E LACERDA/MT em desfavor do HOSPITAL DE CLÍNICAS E 

MATERNIDADE SÃO LUCAS VALE DO GUAPORÉ LTDA - EPP.

Compulsando os autos, verifico que o executado realizou o pagamento do 

débito, conforme informado pelo exequente nas fls. 42/43.

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, 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.

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 128517 Nr: 7439-84.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Antonio Nozor Marques, Eni José Ferreira 

Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTAL SAÚDE-CAIXA DE ASSISTÊNCIA E 

SAÚDE AOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE GARCIA DE OLIVEIRA 

VALDEZ - OAB:3908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Lino de Castro - 

OAB:28.599/DF., JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:74659 

, José Rodolfo Alves da Silva Junior - OAB:15.809, NELSON WILIANS 

FRATONI RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT.

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida pelo ESPÓLIO DE 

ANTONIO NOZOR MARQUES, representado por Eni José Ferreira Marques 

em desfavor de POSTAL SAÚDE-CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE AOS 

EMPREGADOS DOS CORREIOS.

Compulsando os autos, verifico que houve o pagamento do débito.

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, 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.

Ademais, DETERMINO que sejam adotadas as providências necessárias 

para expedição de alvará, no valor de:

(i) R$ 17.499,30 (dezessete mil, quatrocentos e noventa e nove reais e 

trinta centavos) em favor da autora, observando-se os dados bancários 

trazidos à fl. 1.455;

(ii) R$ 58,78 (cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos) em favor da 

parte executada, observando-se os dados bancários trazidos às fls. 

1.431/1.432 e;

(iii) R$ 159,13 (cento e cinquenta e nove reais e treze centavos) em favor 

da parte executada, observando-se os dados bancários trazidos às fls. 

1.431/1.432.

Por fim, 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.

Citação

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002945-91.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADILEUZA DE OLIVEIRA NUNES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO PEREIRA DA SILVA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE PONTES E LACERDA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20(VINTE) 

DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 

1002945-91.2018.8.11.0013 Valor da causa: R$ 4.235,76 ESPÉCIE: 

[Alimentos]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: 

Nome: ADILEUZA DE OLIVEIRA NUNES Endereço: Rua das Laranjeiras, 

s/n, Centro, CONQUISTA D'OESTE - MT - CEP: 78254-000 POLO PASSIVO: 

Nome: EDUARDO PEREIRA DA SILVA Endereço: Av. das Araras., 44, Apto 

14, Centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000. 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 
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consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL:O réu é pai do 

requerente e, separado de fato da representante do demandante, não 

presta a assistência necessária para o sustento do autor, transferindo 

toda a responsabilidade para a genitora. O requerido é maior e capaz, 

inserido no mercado de trabalho como motorista, podendo, assim, 

contribuir com prestação alimentar equivalente a 37% sobre o salário 

mínimo , o que perfaz o valor atual de R$ 352,98 (trezentos e cinquenta e 

dois Reais e noventa e oito centavos). DECISÃO: Vistos. DEFIRO o pedido 

de ID nº. 19372711, para tanto, DETERMINO a busca de endereço do 

requerido junto ao Sistema de Informações Eleitorais (Siel), RENAJUD e 

INFOJUD. Na hipótese de localização de endereços diversos daqueles já 

diligenciados, CITE-SE o requerido, na forma do art. 246, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Cumprida todas as determinações supra e não havendo 

resposta acerca de novos endereços, CITE-SE o requerido por edital na 

forma do artigo 246, inciso IV, do NCPC. Caso decorra o prazo de citação 

por edital, “in albis” , CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como curador 

especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos termos do 

art. 72, inciso II, do NCPC, a quem os autos deverão ser remetidos e após 

a manifestação, dar-se-á vista ao requerente para requerer o que 

entender de direito, vindo-me, a seguir, os autos conclusos. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO, digitei. 

Pontes e Lacerda, 7 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Analista Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000301-10.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RONAIR APARECIDO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FÁBIO RIBAS TERRA OAB - MT0007205A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000301-10.2020.8.11.0013. AUTOR: 

RONAIR APARECIDO DE SOUZA. RÉU: BRADESCO SEGUROS S/A. Vistos. 

Extrai-se dos autos que o autor formulou dois pedidos. O primeiro, o autor 

denominou de indenização especial por acidente, no valor de R$ 86.364,71 

(oitenta e seis mil, trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e um 

centavos) e, o segundo, intitulado de indenização por danos morais, 

todavia sem quantificar o valor de sua pretensão, sob o fundamento de 

ser ‘arbitrado por este juízo’. Ora, a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 

(Código de Processo Civil) dispõe que é necessário quantificar o dano 

moral pretendido (CPC, art. 292, inciso V), “in verbis”: “o valor da causa 

constará da petição inicial ou da reconvenção e será: V – na ação 

indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido”. Por 

outro lado, o art. 292, §3º, do Código de Processo Civil, não permite ao 

julgador substituir a iniciativa que cabe à parte autora, atribuindo valor à 

causa, mas tão somente corrigi-lo caso houvesse, sob pena de atuar “de 

forma solitária, solipsista, o que contraria o paradigma do Estado 

Democrático de Direito, que é a base do modelo constitucional de 

processo civil brasileiro (Câmara, Alexandre Freitas, O novo processo civil 

brasileiro, 3. Ed. São Paulo: Atlas, 2017, pág. 176). Em outros termos, o 

pedido de danos morais deve ser determinado, sendo inadmissível, nesta 

hipótese, formular pedido genérico, sob pena de inépcia da inicial (CPC, 

art. 330, §1º, inciso II). Sobre o tema: "O Superior Tribunal de Justiça 

admitia, de forma pacífica, que por aplicação do art. 286, II, do CPC/1973 o 

pedido em condenação em danos morais poderia ser genérico. Esse 

entendimento era fundado na percepção desse tribunal de que o 

arbitramento do valor do dano moral é tarefa exclusiva do juízo, sendo que 

o autor, mesmo quando indica um valor em sua petição inicial, estará 

levando ao processo uma mera estimativa. Não parecia ser a melhor 

solução, porque a tarefa de arbitramento do valor não é tarefa exclusiva 

do juízo, que, apesar de ser o responsável por dar a palavra final a 

respeito do valor, deverá chegar a essa conclusão com ampla 

participação das partes, em respeito ao princípio da cooperação. É no 

mínimo estranho que o autor, sujeito que pretensamente sofreu o dano, 

coloque em mãos de terceiro (juízo), que não participou da relação de 

direito material, a livre valoração dos alegados danos. Se o sujeito que 

suportou efetivamente os danos não tem condições de indicar o valor do 

dano, por que teria o juiz?" (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Manual de 

Direito Processual Civil, Volume único, 9. ed, Salvador: Ed. JusPodvm, 

2017, pág. 143). Com isso, a parte autora deverá atribuir valor à sua 

pretensão indenizatória por danos morais e, após, por consequência da 

cumulação própria de pedidos (CPC, art. 292, inciso VI), somar o valor de 

todos eles para se chegar ao valor da causa, alcançando o benefício 

econômico almejado. Quanto a pretendida gratuidade da justiça, a parte 

autora não comprovou a impossibilidade financeira momentânea para 

custear as despesas inerentes à distribuição do processo. No mais, da 

análise dos elementos de informação constantes dos autos, verifica-se 

sem dificuldades que os pressupostos para a concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita não estão pressentes. Assim sendo, é 

dever do interessado antecipar o pagamento dos atos processuais que 

pretende promover (art. 82, “caput”, do CPC), impondo-se, por consectário 

lógico, a obrigação de comprovar o recolhimento das custas e taxas 

processuais no momento da distribuição (art. 456, “caput”, da CNGC). “Ex 

positis”, INTIME-SE a parte autora, por meio de seu advogado, via DJE, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, nos termos da 

fundamentação supra, bem como comprovar o preenchimento dos 

pressupostos necessários à concessão da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 99, §2º, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção 

do processo, sem resolução do mérito (art. 321 e parágrafo único, c.c. art. 

330, inciso I e §1º, inciso II, e art. 485, inciso I, do CPC). Após, tornem os 

autos conclusos. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 7 de fevereiro de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002763-71.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SOUBHIA & CIA LTDA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON ADRIEL LUCENA GOMES OAB - MS0006367A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CANDIDO BERNARDO (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002763-71.2019.8.11.0013 AUTOR: 

SOUBHIA & CIA LTDA. RÉU: SEBASTIÃO CANDIDO BERNARDO. Vistos. A 

pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e 

vem em petição devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de 

título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (art. 700 do 

NCPC). DEFIRO, pois, de plano, a expedição do mandado de pagamento, 

com prazo de 15 (quinze) dias nos termos pedidos na inicial (art. 701 do 

NCPC). ANOTE-SE no mandado que, caso a(o) ré(u) cumpra, ficará isento 

de custas processuais (art. 701, § 1°, do NCPC) e, na hipótese de não 

haver cumprimento espontâneo da obrigação ou não sendo ofertado 

embargos à ação monitória, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (art. 702 do NCPC). Conste, ainda, no mandado que, 

nesse prazo, a(o) ré(u) poderá oferecer embargos, e que, não cumprindo 

a obrigação ou não embargando, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (art. 702 do NCPC). Desde logo, FIXO os honorários 

advocatícios em favor do (s) patrono (s) da parte autora no patamar de 

5% (cinco) por cento do valor atribuído à causa (art. 701 do NCPC). No 

mais, CONSIGNE-SE que em idêntico prazo, desde que reconheça o 

crédito do autor e comprove o pagamento de 30% (trinta por cento) do 

valor, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá a(o) 

ré(u) requerer o parcelamento do restante da dívida em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, hipótese que importará em renúncia ao direito de 

opor embargos (NCPC, art. 701, §5º, c/c art. 916, “caput” e §6º). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 7 de fevereiro 

de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003681-75.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DARIA LAIDE CHORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOMAR DE SOUZA REIS OAB - MT26148/O (ADVOGADO(A))

ANA LUCIA DUARTE VIDAL OAB - MT27036/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEMERSON CHORE (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1003681-75.2019.8.11.0013 REQUERENTE: 

DARIA LAIDE CHORE. Vistos. DEFIRO o pedido de ID n.º 28930060, para 

tanto, EXPEÇA-SE o competente alvará judicial para levantamento do 

PIS/PASEP e FGTS da conta bancária registrada junto à Caixa Econômica 

Federal, em nome de Wemerson Choré, devidamente qualificado nos 

autos. INTIME-SE via DJE. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 7 de fevereiro 

de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000303-77.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELVINA PARABA OAB - 015.410.341-12 (REPRESENTANTE)

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONEI SABINO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000303-77.2020.8.11.0013. 

REQUERENTE: M. P. P. REPRESENTANTE: MARIA ELVINA PARABA. 

REQUERIDO: IVONEI SABINO DA SILVA. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C.C. ALIMENTOS PROVISÓRIOS 

ajuizada por M. P. P., representada pela sua genitora MARIA ELVINA 

PARABÁ, contra IVONEI SABINO DA SILVA, ambos qualificados nos 

autos. Segundo narrou a parte autora, a sua genitora teve um 

relacionamento amoroso com o requerido, o que resultou em seu 

nascimento. Diante disso, o requerido se opõe em assumir a paternidade 

que lhe é atribuída, de forma que propugna a parte autora pela fixação de 

alimentos provisórios e, ao final, a procedência dos pedidos, a fim de 

declarar o reconhecimento da paternidade atribuída ao requerido e 

condená-lo ao pagamento de alimentos definitivos. Juntou documentos (ID 

nº. 28913276 a 28913990). E os autos vieram conclusos. É o relatório, 

fundamento e decido. A pretensão para fixação dos alimentos provisórios 

deve ser indeferida, “ab initio”. “In casu”, o que ressai dos autos são 

meras alegações acerca de um suposto envolvimento entre a genitora da 

parte autora e a parte requerida, não superando eventual probabilidade de 

paternidade a qual poderia ser atribuído a qualquer pessoa, o que faz 

restar ausente, ao menos nesta fase postulatória, de indícios capazes de 

imputar uma obrigação ao réu. Neste sentido é o entendimento do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO REGIMENTAL – 

DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

POSSIBILIDADE – PERMISSIVO LEGAL – ART. 557, DO CPC – AÇÃO DE 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS – ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS – NÃO CONCESSÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS OU 

INDÍCIOS DE PATERNIDADE – REDISCUSSÃO – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não constando nos autos prova 

suficiente da paternidade do alimentante com relação ao alimentando, 

mesmo que se considere simples prova indiciária, deve ser indeferido o 

requerimento de alimentos provisórios. Em sede de Agravo Regimental, o 

agravante não apresentando qualquer argumento novo capaz de modificar 

o decisum recorrido, a sua manutenção é a medida que se impõe. O 

Relator, tido como “porta voz” da Câmara a que pertence, calcado na lei e 

na jurisprudência dominante da Corte, tem o poder-dever de decidir 

monocraticamente o feito posto à sua apreciação. (AgR 97421/2012, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 29/08/2012, Publicado no DJE 06/09/2012)”. Sobre matéria, apregoam 

as lições de Maria Helena Diniz, in Código Civil Anotado, 15ª edição, Ed. 

Saraiva, p. 1202: “O dever de prestar alimentos fundamenta-se na 

solidariedade familiar, sendo uma obrigação personalíssima devida pelo 

alimentante em razão do parentesco que o liga ao alimentado (...)”. Em 

arremate, sendo certo, então, que, por não existir indícios de parentescos 

no momento, não há que se falar em obrigação alimentícia por ora. Isto 

posto, INDEFIRO o pedido de fixação de alimentos provisórios formulado 

pela parte autora, nos termos da fundamentação supra. PROCESSE-SE em 

segredo de justiça, nos termos do art. 189, inciso II, 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, §3°, do NCPC. Antes de prosseguir na atividade deste 

Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça brasileira tem alçado novos 

caminhos no sentido de implementar e desenvolver mecanismos de 

solução de controvérsias, chamados de meios consensuais de conflito 

como mediação e a conciliação, visando assegurar a todos o direito à 

solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e 

peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado nesta Comarca 

a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC de 

forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 19 de março de 2020, 

às 15h00min. Na hipótese da sessão restar frutífera, REMETAM-SE os 

autos ao Ministério Público e, após, à conclusão. 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, COLHA-SE a 

manifestação do Ministério Público e, a seguir, façam os autos conclusos 

para saneamento ou julgamento antecipado do mérito. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 7 de fevereiro de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000114-02.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS SALOME DE SOUZA OAB - MT24554/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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 DECISÃO Processo: 1000114-02.2020.8.11.0013 AUTOR (A): 

ANTONIO DE ALMEIDA. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE ajuizada por ANTÔNIO 

DE ALMEIDA 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. 28763260. 

A parte requerente apresentou impugnação à contestação ao ID nº. 

28858368. 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. Portanto, não havendo preliminares a 

serem analisadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à 

fase instrutória. FIXO como pontos controvertidos da lide: o exercício de 

atividade laboral na zona rural, em regime de economia familiar, por parte 

do (a) segurado (a), instituidor da pensão ora requerida, e a dependência 

econômica da autora em relação ao “de cujus”. 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 16h30min., 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, 7 de fevereiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000316-76.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DO CENTRO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO CONTAINER EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000316-76.2020.8.11.0013. AUTOR: 

ASSOCIAÇÃO DO CENTOR DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA RÉU: PORTO 

CONTAINER EIRELI - ME Vistos. De proêmio, a requerente não comprovou 

a impossibilidade financeira momentânea para custear as despesas 

inerentes à distribuição do processo. No mais, da análise dos elementos 

de informação constantes dos autos, verifica-se sem dificuldades que os 

pressupostos para a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita não estão pressentes. Assim sendo, é dever do interessado 

antecipar o pagamento dos atos processuais que pretende promover (art. 

82, “caput”, do NCPC), impondo-se, por consectário lógico, a obrigação de 

comprovar o recolhimento das custas e taxas processuais no momento da 

distribuição (art. 456, “caput”, da CNGC). Desta forma, DETERMINO que a 

parte autora comprove o preenchimento dos pressupostos necessários à 

concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §2º, do NCPC, 

no prazo de 15 (quinze) dias, carreando aos autos documento apto a 

comprovar que não possui condições financeiras para custear os gastos 

inerentes ao processo, ou, em idêntico prazo, comprove o recolhimento 

das custas e taxas judiciárias devidas, sob pena de extinção do processo 

sem resolução do mérito, “ex vi” do art. 456, §1º, da CNGC. INTIME-SE via 

DJE. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 7 de fevereiro de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000321-98.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANALICE LUCAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA OAB - MT4202-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MC RALPH SILVA VIEIRA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000321-98.2020.8.11.0013. 

REQUERENTE: ANALICE LUCAS FERREIRA REQUERIDO: MC RALPH SILVA 

VIEIRA FERREIRA Vistos. De proêmio, insta salientar que vigora no sistema 

processual pátrio a regra geral de que o pedido deve ser certo e 

determinado, cabendo à parte autora indicar e delimitar, de forma precisa, 

a pretensão colocada diante do poder judicante. De certo, a lei prevê 

exceções, as quais se encontram no art. 324, §1º, incisos I a III, do Código 

de Processo Civil. Todavia, a doutrina e a jurisprudência, interpretando a 

norma com base nos princípios fundamentais do sistema jurídico 

processual, flexibilizaram tais exceções, mormente considerando a 

problemática relativamente às ações indenizatórias, as quais mais 

necessitam de tal sorte de mecanismo, a fim de não restar impossibilitado 

o acesso à justiça. Especificamente em relação aos danos materiais, a 

jurisprudência, mormente a proveniente do Superior Tribunal de Justiça, 

vem se posicionando majoritariamente no sentido de que só se admite a 

formulação de pedido genérico nas hipóteses em que for extremamente 

difícil a sua imediata quantificação, por depender de complexos cálculos 

contábeis. Não se admite a formulação de pedido incerto, devendo ser 

individualizada a pretensão, permitindo-se a correta compreensão dos 

seus limites e o pleno exercício do direito de defesa da parte adversa. 

Neste sentido, cito excertos da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, “in verbis”: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DANOS MATERIAIS. PEDIDO 

GENÉRICO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PRETENSÃO 

AUTORAL. PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA DA PARTE ADVERSA . 

JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. AGRAVO 

INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Somente é possível a 

formulação de pedido genérico quando for extremamente difícil a imediata 

mensuração do quantum devido a título de dano material. Entretanto, a 

pretensão deve ser devidamente individualizada de modo a permitir sua 

correta compreensão para que não haja prejuízo ao direito de defesa da 

parte adversa. Precedentes. (...) (AgInt nos EDcl no REsp 1390086/PR, 

Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 

TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 

20/08/2018) RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. INGRESSO DO FALIDO (SÓCIO) NOS FEITOS EM QUE 

FIGURE COMO PARTE A MASSA FALIDA. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA 

SIMPLES (CPC/73, ART. 50). DANO MATERIAL E MORAL. AUSÊNCIA DE 

OBJETIVA INDICAÇÃO DO AN DEBEATUR. INVIABILIDADE DA 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 286, II, DO CPC/1973. 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO ESPECIAL 

PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO. (...) 2. Nos 

termos do art. 286, II, do CPC/1973, embora não seja lícito ao litigante 

formular pedido incerto e/ou indeterminado, poderá apresentar, quando 

não lhe for possível determinar as consequências do ato ou do fato, 

pedido genérico quanto ao valor da reparação (quantum debeatur), não 

podendo ser indeterminado, entretanto, quanto ao próprio direito à 

reparação em si (an debeatur). 3. A ausência de indicação objetiva, no 

pedido, dos danos que o autor pretende ver reparados pelo réu inviabiliza 

o direito de defesa e a própria ação, conduzindo à extinção do processo 

sem resolução de mérito. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nessa parte, provido. (REsp 1121638/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 

QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 07/11/2017). (grifo no 

original). Na casuística, extrai-se da petição inicial apenas um parágrafo 

sobre o suposto dano material perseguido pela parte autora na demanda. 

Do qual se lê, nestes termos: “Os danos materiais serão levantados em 
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liquidação de sentença” (id. 28967663 – Pág. 21. Ao final, por ocasião da 

formulação dos pedidos, consignou: “9) Ainda, seja condenado o 

Requerido no pagamento a Título de Danos Materiais, em valor a ser 

arbitrado em liquidação de sentença;” Diante disso, notadamente a 

ausência de valoração da pretensão e fundamentação do pedido 

deduzido, deve a parte autora emendar a inicial, elucidando-se a causa de 

pedir decorrente do pleito condenatório, bem como atribuir valor ao 

“quantum” pretendido pela reparação material que entende devido, a fim de 

integrar, inclusive, o valor da causa, porquanto há pedidos cumulados. Em 

arremate, vislumbro que a parte autora não comprovou a impossibilidade 

financeira momentânea para custear as despesas inerentes à distribuição 

do processo. No mais, da análise dos elementos de informação 

constantes dos autos, verifica-se sem dificuldades que os pressupostos 

para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita não 

estão pressentes. Assim sendo, é dever do interessado antecipar o 

pagamento dos atos processuais que pretende promover (art. 82, “caput”, 

do NCPC), impondo-se, por consectário lógico, a obrigação de comprovar 

o recolhimento das custas e taxas processuais no momento da 

distribuição (art. 456, “caput”, da CNGC). Dessa forma, INTIME-SE a parte 

autora, por meio de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento, “ex vi” do art. 321, 

parágrafo único, do NCPC, a fim de (i) apresentar a causa de pedir do 

pleito condenatório por danos materiais; (ii) atribuir valor à pretensão 

reparatória por danos materiais e, na sequência; (iii) por se tratar de 

pedidos cumulados (NCPC, art. 292, inciso VI), corrigir o valor dado à 

causa, de forma a corresponder a soma de todos eles, e, por fim; (iv) 

comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão 

da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §2º, do NCPC, carreando 

aos autos documento apto a comprovar que não possui condições 

financeiras para custear os gastos inerentes ao processo, ou, em idêntico 

prazo, comprove o recolhimento das custas e taxas judiciárias devidas. 

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos 

conclusos. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 7 de fevereiro de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004713-18.2019.8.11.0013

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:

NELSON GONCALVES MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1004713-18.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

NELSON GONCALVES MORAES Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO promovida pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

contra NELSON GONCALVES MORAES, sob a alegação de que celebrou 

com a parte requerida um contrato de financiamento. Sustenta o autor, em 

apertada 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$ 

19.046,22 (dezenove mil e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos). 

Juntou aos autos instrumento de protesto extrajudicial de Id. 27737163, 

realizado no dia 05/12/2019, pugnando pela concessão liminar de busca e 

apreensão do veículo mencionado ante a mora da parte requerida. 

Determinada a emenda da inicial, o autor juntou em Id. 28023373 o 

comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciárias. E os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Passo à análise do 

preenchimento dos requisitos necessários ao recebimento da ação. 

Importante frisar que a presente ação, na lição de PAULO RESTIFE NETO 

encerra imediata declaratividade e constitutividade por proporcionar a 

consolidação da propriedade e posse plena (a indireta, preconstituída em 

nome do credor adquirente, reunida à direta, preexistente em mãos do 

alienante) na pessoa do credor fiduciário. Tal ação, regulada pelo 

Decreto-Lei n. 911/69, requer para o seu recebimento e concessão da 

medida liminar o preenchimento dos requisitos contidos no seu artigo 3º, in 

verbis: “Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que 

comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o 

inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. Os 

documentos acostados em Id. 27737158 demonstram a realização do 

negócio jurídico entre as partes, denominado de Cédula de Crédito 

Bancário - CCB. Assim, possível o deferimento da liminar pleiteada. Nessa 

trilha caminham os precedentes jurisprudenciais: “DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA CARACTERIZADA. NOTIFICAÇÃO. 

VALIDADE. LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO. 

PRECEDENTE DESTE ÓRGÃO FRACIONADO CÍVEL: 1. Na alienação 

fiduciária, regulada pelo Decreto-Lei n. 911 / 69, comprova-se a 

constituição do devedor em mora: A) pela notificação extrajudicial, feita 

pelo cartório de títulos e documentos, através de carta registrada, que 

deve ser entregue no domicílio contratual do devedor, ainda que não seja 

recebida pessoalmente por ele; ou, a critério do credor, b) pelo 

instrumento de protesto lavrado no cartório competente (isto é, do domicílio 

contratual do devedor), cuja intimação pode ser feita por edital, se o 

devedor, apesar das tentativas do cartório, não for localizado no 

endereço constante do contrato ou tiver localização incerta ou ignorada 

ou, ainda, se ninguém se dispuser a receber a notificação no seu 

endereço . (grifo nosso)” Ademais, a comprovação da mora através de 

notificação extrajudicial e/ou instrumento de protesto, é suficiente para 

constituir em mora a parte devedora (vide Id. 27737163). Nesse sentido é 

o entendimento jurisprudencial: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

COMPROVAÇÃO DA MORA - INTIMAÇÃO DO PROTESTO POR EDITAL – 

VALIDADE - PRÉVIA TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A ação de busca e 

apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, pressupõe a prévia 

constituição em mora do devedor inadimplente, mediante notificação 

regular. II - Não tendo como identificar o endereço correto do devedor, por 

ter se mudado do endereço informado no contrato, é válida a constituição 

em mora realizada através de intimação do protesto, via edital, nos termos 

da norma inserta no artigo 15 da Lei n. 9.492/97. (AI 182518/2015, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

06/04/2016, Publicado no DJE 19/04/2016)” Ante o exposto, e com fulcro 

no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pleiteada, DETERMINANDO a BUSCA E APREENSÃO do veículo descrito 

nos autos: Veículo, Modelo: SANDERO STEPWAY 1.6 8V HIPOWER 4P 

ETA/GAS, Marca: RENAULT, Chassi: 93YBSR86KEJ261451, Ano 

Fabricação: 2014, Ano Modelo: 2014, Cor: PRATA, Placa: NPE2982, 

Renavan: 994208057. EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão, 

NOMEANDO-SE os representantes da parte autora como depositários, 

uma vez que não há nos autos elementos a demonstrar grave 

prejudicialidade à parte devedora ou que o bem seja indispensável à sua 

atividade produtiva. Outrossim, faça constar no mandado que, por ocasião 

do cumprimento do mandado, deverá o devedor entregar os documentos 

relativos ao veículo (art. 3º, 14º, do Decreto-lei 911/69). CITE-SE a parte 

requerida para que, no prazo de 5 (cinco) dias, quite integralmente a 

dívida, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, e/ou 

apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias, caso entenda ter havido 

pagamento a maior e desejar restituição (art. 3º, §4º, do Decreto-lei 

911/69). Ademais, conforme permissivo legal previsto no art. 3º, §9º, do 

Decreto-lei 911/69, DETERMINO a inserção de restrição de circulação do 

veículo objeto da ação junto ao sistema Renajud. INTIME-SE a parte autora, 

por intermédio do seu patrono. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Pontes e Lacerda, 7 de fevereiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003304-07.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA BATISTA DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT4070-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1003304-07.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: LUCINEIA BATISTA DA SILVA – ME REQUERIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos. LUCINEIA BATISTA DA SILVA – ME, 

devidamente qualificada nos autos, ajuizou a presente AÇÃO 

ANULATÓRIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA contra o ESTADO DE MATO 

GROSSO. Em apertada síntese, afirma que a multa incidente sobre a 

obrigação tributária tem efeito confiscatório, o que é constitucionalmente 

vedado por força do art. 150, inciso IV, da CF/88. Diante deste argumento, 

requer o cancelamento das multas inscritas nas CDA’s ou a redução do 

valor ao patamar de 20% (vinte por cento) do principal. Juntou os 

documentos de Id. 24708537 - Pág. 1 a Id. 24709162 - Pág. 2. Determinada 

a emenda da petição inicial, a parte autora comprovou o recolhimento das 

custas e taxas judiciária em Id. 24753680. Na sequência, a autora 

requereu o aditamento da petição inicial em Id. 25360884. Em decisão 

encartada em Id. 25407810, concedeu-se a tutela provisória de urgência 

vindicada na exordial, para o fim de determinar a suspensão da 

exigibilidade do crédito representado pelas CDA’s indicadas na exordial e 

na emenda da petição inicial. Devidamente citado, o requerido deixou 

transcorre “in albis” o prazo do qual dispunha para oferecer defesa, 

conforme certidão de Id. 28563290. É a suma do necessário. Fundamento 

e decido. De partida, cumpre ressaltar que a despeito da revelia do 

requerido, seus efeitos não são aplicáveis a pessoas jurídicas de direito 

público, pois os interesses envolvidos no feito constituem direitos 

indisponíveis (art. 345, II, do CPC). Deste modo, mostra-se indispensável 

que a parte autora faça prova bastante de suas alegações. 

Compulsando-se os autos, verifica-se que a causa de pedir consiste na 

ocorrência de eventual efeito confiscatório da multa fiscal moratória que 

ultrapasse o percentual de 20% (vinte por cento) do crédito tributário 

principal. Nessa toada, o Excelso Supremo Tribunal Federal adotou o 

entendimento que em se tratando de multa moratória, para se evitar o 

efeito confiscatório do tributo, expressamente vedado na CF/88, em seu 

art. 150, inciso IV, o valor da multa moratória não pode ultrapassar o 

patamar de 20% (vinte por cento) do valor principal. Nesse sentido, trago 

à baila a ementa do seguinte julgado: “AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA DE 30%. 

CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. INTERPRETAÇÃO DO 

PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO À LUZ DA ESPÉCIE DE MULTA. REDUÇÃO 

PARA 20% NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. 1. É possível 

realizar uma dosimetria do conteúdo da vedação ao confisco à luz da 

espécie de multa aplicada no caso concreto. 2. Considerando que as 

multas moratórias constituem um mero desestímulo ao adimplemento tardio 

da obrigação tributária, nos termos da jurisprudência da Corte, é razoável 

a fixação do patamar de 20% do valor da obrigação principal. 3. Agravo 

regimental parcialmente provido para reduzir a multa ao patamar de 20%.” 

(AI 727.872 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, 

julgado em28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 

15-05-2015 PUBLIC 18.05.2015) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. VEDAÇÃO AO CONFISCO. MULTA 

MORATÓRIA. ADOÇÃO DO LIMITE OBJETIVO DE 20%. 1. Não merece 

reparo o acórdão regional que mantém o valor da multa moratória ao 

patamar de 20%. Trata-se de montante que se coaduna com a ideia de 

que a impontualidade é uma falta menos grave que a violação à legislação 

tributária. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 777.574 

AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe-096 21/05/2015) Em sendo 

assim, constata-se que a parte autora comprovou documentalmente que a 

multa fiscal moratória inscrita nas CDA’s apresentadas, ultrapassa o limite 

de 20% (vinte por cento) do valor do crédito principal, o que configura 

efeito confiscatório, expressamente vedado no art. 150, inciso IV, CF/88. 

Outrossim, não assiste razão à parte requerente ao pretender o 

cancelamento das multas que lhe foram impostas. Isto porque, mesmo 

moratória, a multa tem caráter punitivo, e visa desestimular a falta de 

pagamento do tributo, não podendo, portanto, ser cancelada. Diante 

destes argumentos, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, para o 

fim de DETERMINAR a redução do montante da multa fiscal moratória ao 

patamar de 20% (vinte por cento) do valor do crédito tributário principal, 

estampado nas CDA’s nº. 2018840, nº. 2018715610, nº. 2018798678, nº. 

2018884719, nº. 2018975411, nº. 2018006403, nº. 201936420, nº. 

201995130, nº. 20191595704, nº. 20191596321 e nº. 20191637789. 

ISENTO o réu do pagamento de despesas e custas processuais, nos 

termos da Lei Estadual nº 7.603/2001. Outrossim, em decorrência do 

princípio da causalidade, condeno a parte requerida no pagamento das 

custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios no 

montante de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, com espeque 

no art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC. Dou a presente sentença como 

PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda Vara da 

Comarca de Pontes e Lacerda/MT. DISPENSADO o registro, nos termos do 

Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE. Preclusas as vias 

impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença 

e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 7 de fevereiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000141-19.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA GOULART (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FÁBIO RIBAS TERRA OAB - MT0007205A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS CANDIDO DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000141-19.2019.8.11.0013. AUTOR (A): 

APARECIDA GOULART. RÉU: CARLOS CANDIDO DOS SANTOS. Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL proposta por APARECIDA GOULART contra CARLOS CANDIDO 

DOS SANTOS, ambos devidamente qualificados. O feito tramitou 

regularmente, sendo que ao ID nº. 28924623 as partes informaram a 

composição acerca do objeto litigioso. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. O feito comporta extinção com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Novo Código de 

Processo Civil. Com efeito, a transação, embora extrajudicial, se amolda 

aos ditames do artigo retro mencionado. Ante o exposto, JULGO EXTINTO 

o presente processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Custas processuais e 

honorários advocatícios nos termos da avença de ID nº. 28924623. 

CUMPRAM-SE as demais determinações exaradas em ID n.º 23482120. 

Considerando o ato incompatível com o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, 

parágrafo único), DETERMINO a certificação do trânsito em julgado e a 

remessa dos os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo. Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. 

INTIME-SE e CUMPRA-SE. Às providências. Pontes e Lacerda, 7 de 

fevereiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000821-38.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO CORDEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000821-38.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: SEVERINO CORDEIRO DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos. SEVERINO CORDEIRO DA 

SILVA, devidamente qualificado nos autos, ajuizou a presente AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO c/c INDENIZATÓRIA 

POR DANO MORAL contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., 
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também qualificado. Extrai-se dos autos que o autor é aposentado e vem 

experimentando desconto de seus proventos efetuados pelo requerido, 

em razão de empréstimo que afirma nunca ter contratado. Diante desses 

fatos, requer a declaração de inexistência da obrigação e indenização por 

dano moral. Juntou os documentos de Id. 13444624 - Pág. 1 a Id. 

13445245 - Pág. 4. Em decisão encartada em Id. 13683330, concedeu-se 

a tutela provisória de urgência para o fim de determinar a suspensão dos 

descontos atinentes às parcelas do empréstimo que o autor alega não ter 

contratado. Devidamente citado, o requerido apresentou contestação em 

Id. 16156972, alegando, preliminarmente, a necessidade de retificação do 

polo passivo da ação e a ausência de interesse processual do autor. No 

mais, refutou as alegações que constituem o mérito da causa. Acostou 

documentos de Id. 16156975 - Pág. 1 a Id. 16157199 - Pág. 26. Na 

sequência, o autor apresentou réplica à contestação em Id. 16975809. O 

feito foi saneado em Id. 20159503, oportunidade em que foram afastadas 

as questões prejudiciais à análise do mérito, fixados os pontos 

controvertidos e determinada a produção de prova pericial. Em andamento 

processual de Id. 25992728, aportou nos autos o laudo de exame 

grafotécnico. Após, as partes se manifestaram e os autos vieram-me 

conclusos. É a suma do necessário. Fundamento e decido. Compulsando 

os autos, verifica-se que não existem matérias preliminares a serem 

enfrentadas, não padecendo a inicial de vício que exija sua retificação, 

sendo as partes legítimas para figurar nos polos ativo e passivo da 

demanda, existindo interesse (adequação e utilidade) em fazer uso da 

presente via e verificando que o pedido é possível juridicamente, 

depreende-se que a presente demanda está em harmonia com os arts. 17 

e 485, VI, do NCPC, não havendo se falar em carência da ação, tampouco 

em ausência dos pressupostos processuais (art. 485, IV, do NCPC), 

concluindo-se pela falta nulidades a serem declaradas ou irregularidades 

para sanar-se. De partida, cumpre ressaltar que em sua inicial o autor 

afirmou que nunca manteve qualquer relacionamento jurídico com o 

requerido a justificar os descontos efetuados diretamente em seus 

proventos de aposentadoria. Com a continuidade da marcha processual e 

apresentação de contratos de mútuo feneratício supostamente firmados 

pelo autor, repisou em réplica que nunca firmou qualquer contrato de 

financiamento ou refinanciamento, requerendo, ainda, a apresentação dos 

contratos originários que deram origem à obrigação. Nesse sentido, o 

autor afirmar que a eventual existência de refinanciamento não implicaria 

em novação da dívida, de modo que se apresenta imprescindível a 

apresentação dos contratos originários. Ocorre que ao contrair nova 

dívida por meio do refinanciamento, o autor obteve a substituição e 

extinção da obrigação originária, de maneira que subsiste tão somente os 

deveres relacionados ao “refinanciamento”, o que caracteriza, por 

conseguinte, a novação da obrigação, nos exatos termos do art. 360, 

inciso I, do CC/2020. Com o intuito de robustecer o entendimento acima 

desenvolvido, trago à baila a ementa do seguinte julgado. Vejamos: “CIVIL. 

CDC. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE 

REFINANCIAMENTO. CRÉDITO DECORRENTE RECONHECIDO. RESTITUIÇÃO 

EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE CONTRATUAL. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1) A pretensão de 

contratação de empréstimo consignado que enseja desconto autorizado 

no benefício previdenciário do autor restou incontroversa, assim como o 

refinanciamento por ele pactuado, ensejando novação da dívida contraída. 

2) Não havendo qualquer ilicitude ou abusividade contratual, mostra-se 

descabida a decisão que, anulando a avença contratual regularmente 

firmada entre as partes, determina a devolução dos valores por infração 

às normas do art. 42, Parágrafo único do Código de Defesa do 

Consumidor. 4) Recurso conhecido e provido para reformar in totum a 

sentença fustigada.” (TJ-AP - RI: 00009945420118030011 AP, Relator: 

REGINALDO GOMES DE ANDRADE, Data de Julgamento: 11/12/2012, 

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS) Nessa toada, mostra-se 

totalmente despicienda a apresentação dos contratos originários, como 

pretende o autor. Lado outro, o exame pericial de Id. 25992728 atestou 

que as assinaturas constantes dos contratos de empréstimo juntados aos 

autos provieram do punho do autor, afastando, desta maneira, a 

existência de qualquer falsificação. Nessa toada, o perito registrou que: 

“(...) De todo exposto, conclui o perito signatário do presente laudo pericial 

que os lançamentos manuscritos contidos nos autos do Processo 

Eletrônico n.1 0 0 0 8 2 1 - 3 8.2 0 1 8.8.1 1.0 0 1 3, s o b Id s. n.º Id s. 1 6 

1 5 697 5; 1 6 1 5 6 9 7 6; 1 6 1 5 6 9 7 7; 1 6 1 5 6 9 8 0; 16156982; 

16156983; 16156987; 16156990; 16157191; 16157193; 16157194; 

16157196, nas quais se questiona a autenticidade das assinaturas 

lançadas, em tese, por Severino Cordeiro da Silva, CPF n.º 

012.712.641-45, PROVIERAM do mesmo punho escritor fornecedor do 

material gráfico-padrão, em nome de Severino Cordeiro da Silva, CPF n.º 

012.712.641-45 (...)” – Id. 25992728 - Pág. 11. Desta maneira, 

considerando que o autor afirmou que nunca celebrou qualquer negócio 

jurídico com o requerido e que desconhecia por completo a origem dos 

descontos efetuados em seus proventos de aposentadoria, e que o 

requerido comprovou a existência de fato impeditivo de seu direito, é de 

rigor que a pretensão inicial seja julgada improcedente. Isto posto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, com espeque no art. 

487, inciso I, do NCPC. Por consequência, REVOGO a decisão encartada 

em Id. 13683330. Em decorrência do princípio da causalidade, CONDENO a 

parte autora no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, 

no patamar de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos 

do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, restando a execução de tais 

verbas suspensa em decorrência da concessão dos benefícios da 

gratuidade da justiça em prol da parte autora, nos termos do art. 98, §3°, 

do NCPC. EXPEÇA-SE certidão de crédito em prol do perito, conforme 

decisão de Id. 20159503. Dou a presente sentença como PUBLICADA com 

a remessa dos autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de 

Pontes e Lacerda/MT. DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE. Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 7 de fevereiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000313-24.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000313-24.2020.8.11.0013 

REQUERENTE: SILVIA CRISTINA DE AGUIAR Vistos. Cuida-se de PEDIDO 

DE ALVARÁ aforado por SILVIA CRISTINA DE AGUIAR, qualificada nos 

autos, sob o fundamento de que Giovani Chimirri Peres faleceu em 

29/06/2017, deixando o valor de R$ 1.704,91 (mil, setecentos e quatro 

reais e noventa e um centavos) depositados em conta corrente nº 2480-5, 

agência 2480-5. Informa que os genitores do “de cujus” renunciou a 

herança, conforme escritura pública anexa, e, portanto, requer o 

levantamento da quantia supracitada, por meio de expedição de alvará 

judicial, bem como para promover o encerramento da conta bancária. E os 

autos vieram conclusos para sentença. É o sucinto relatório. Passo a 

decidir. O alvará judicial é procedimento de jurisdição voluntária que, por 

essência, é mera administração pública de interesses privados, em razão 

de expressa opção do legislador processual. Caracteriza-se, em síntese, 

pela inexistência de litígio, cabendo ao Poder Judiciário, por consequência, 

simplesmente homologar ou autorizar o pedido de natureza eminentemente 

particular. Analisando os autos, tem-se que a pretensão exposta na peça 

de ingresso merece acolhimento. Isso porque, a certidão de óbito 

comprova o falecimento de Giovani Chimirri Peres, o qual faleceu e não 

deixou filhos (id. 28934439). Repise-se que o presente procedimento é de 

jurisdição voluntária, ocasião em que a decisão não faz coisa julgada, nem 

está o juiz obrigado a observar critérios de legalidade estrita, podendo 

inclusive adotar em cada caso a solução que reputar mais conveniente ou 

oportuna, bem como é livre para ordenar de ofício a realização de 

quaisquer providências. Portanto, DEFIRO o pedido de alvará judicial e, por 

consequência, JULGO PROCEDENTE a presente pretensão, nos termos do 

art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE o competente 

alvará judicial para levantamento de eventual saldo existente e vinculado 

na conta bancária de titularidade de Giovani Chimirri Peres, depositado na 

conta corrente nº 2480-5, agência 2480-5, e, após, promover o 

encerramento da conta. CIÊNCIA ao Ministério Público. DEFIRO a 

gratuidade da justiça em favor da parte autora, na forma do art. 98, 
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"caput", do NCPC. Transitada em julgado esta sentença proceda-se as 

devidas baixas na distribuição. Sem condenação em custas e honorários 

advocatícios. Dou a presente sentença como publicada com a remessa 

dos autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT. Dispensado o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 

da CGJ/MT. Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado da presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 

(trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo. CUMPRA-SE integralmente, EXPEDINDO-SE o 

necessário. Pontes e Lacerda, 7 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.: 192005 Nr: 4113-14.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Douglas Ferreira dos Santos, Thiago 

Soares do Nascimento Luz, Cristovão Oliveira dos Santos, Alesandro 

Cesar Santos Veiga, TIAGO FHELLYPE NEY DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, PAMELA MORINIGO DE SOUZA - 

OAB:21802/O, Waldeci Leles Martins - OAB:4840-B/MT

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação de pauta, tendo em vista 

que este Magistrado subscrevente participará do Curso “Circulo de 

Construção de Paz – Não Conflito”, no dia 13/02/2020, às 14h00, 

REDESIGNO a solenidade outrora aprazada para o dia 19 de março de 

2020, às 17h00.

Ciência ao Ministério Público e Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 196497 Nr: 6385-78.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arley Fagundes Ricardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Domingues 

Fernandes - OAB:13.384, PAULO LINO DA SILVA - OAB:25926/O

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação de pauta, tendo em vista 

que este Magistrado subscrevente participará do Curso “Circulo de 

Construção de Paz – Não Conflito”, no dia 13/02/2020, às 14h00, 

REDESIGNO a solenidade outrora aprazada para o dia 19 de março de 

2020, às 15h00.

Ciência ao Ministério Público e Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 205184 Nr: 10720-43.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Domingues 

Fernandes - OAB:13.384, PAULO LINO DA SILVA - OAB:25926/O

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação de pauta, tendo em vista 

que este Magistrado subscrevente participará do Curso “Circulo de 

Construção de Paz – Não Conflito”, no dia 13/02/2020, às 14h00, 

REDESIGNO a solenidade outrora aprazada para o dia 19 de março de 

2020, às 15h30.

Ciência ao Ministério Público e Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 195039 Nr: 5629-69.2019.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Nambiquara Halotesu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cezar Augusto Lima do 

Nascimento - OAB:6821/MT

 Vistos, etc.

Designo audiência de instrução para o dia 29/07/2019, às 15h15min.

Cadastre-se no sistema Apolo o advogado constituído, se houver.

Intimem-se a pessoa que será ouvida, bem como o Ministério Público e a 

Defesa.

Requisitem-se eventuais pessoas presas e agentes policiais.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a distribuição da carta precatória 

e a data da audiência designada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 195039 Nr: 5629-69.2019.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Nambiquara Halotesu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cezar Augusto Lima do 

Nascimento - OAB:6821/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista a ausência desse magistrado na Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT nos dias 29 e 30 de julho do corrente ano, vez que estará na 

cidade de Cuiabá/MT, participando de curso promovido pela ESMAGIS, 

REDESIGNO a audiência para o dia 23 DE SETEMBRO DE 2019 às 

15h30min, por ser essa a data mais próxima disponível na agenda.

REQUISITE-SE A TESTEMUNHA.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Informe o Juízo deprecante.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 192285 Nr: 4290-75.2019.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Jose Guarniei

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O

 Vistos, etc.

Designo audiência de instrução para o dia 11/03/2020, às 14h10min.

Cadastre-se no sistema Apolo o advogado constituído, se houver.

Intimem-se a pessoa que será ouvida, bem como o Ministério Público e a 

Defesa.

Requisitem-se eventuais pessoas presas e agentes policiais.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a distribuição da carta precatória 

e a data da audiência designada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 194167 Nr: 5200-05.2019.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Pernambuco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djalma de Freitas Ferreira, Wagner Leite Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILVAN DE FREITAS FERREIRA 

- OAB:MT0018556E, Ladario Silva Borges Filho - OAB:8104/MT

 Vistos, etc.

Designo audiência de instrução para o dia 11/03/2020, às 14h00min.

Cadastre-se no sistema Apolo o advogado constituído, se houver.

Intimem-se a pessoa que será ouvida, bem como o Ministério Público e a 
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Defesa.

Requisitem-se eventuais pessoas presas e agentes policiais.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a distribuição da carta precatória 

e a data da audiência designada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 195039 Nr: 5629-69.2019.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Nambiquara Halotesu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cezar Augusto Lima do 

Nascimento - OAB:6821/MT

 Vistos, etc.

Designo audiência de instrução para o dia 11/03/2020, às 14h40min.

Cadastre-se no sistema Apolo o advogado constituído, se houver.

Intimem-se a pessoa que será ouvida, bem como o Ministério Público e a 

Defesa.

Requisitem-se eventuais pessoas presas e agentes policiais.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a distribuição da carta precatória 

e a data da audiência designada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 195578 Nr: 5917-17.2019.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antonio de Brito Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Carlos Almeida - 

OAB:19847, ROMULO BEZERRA PEGORARO - OAB:23871/O

 Vistos, etc.

Designo audiência de instrução em continuação para o dia 04/03/2020, às 

17h20min.

Cadastre-se no sistema Apolo o advogado constituído, se houver.

Intimem-se as pessosa que serão ouvidas, bem como o Ministério Público 

e a Defesa.

Requisitem-se eventuais pessoas presas e agentes policiais.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a distribuição da carta precatória 

e a data da audiência designada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 199901 Nr: 8075-45.2019.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO MARQUES FERREIRA, 

Uerdem Burrigue Neves de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso do Sul - OAB:, Leonardo Marques Siqueira - OAB:21.411

 Vistos, etc.

Designo audiência de instrução para o dia 04/03/2020, às 16h50min.

Cadastre-se no sistema Apolo o advogado constituído, se houver.

Intimem-se a pessoa que será ouvida, bem como o Ministério Público e a 

Defesa.

Requisitem-se eventuais pessoas presas e agentes policiais.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a distribuição da carta precatória 

e a data da audiência designada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 200655 Nr: 8465-15.2019.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS LEITE AIRES, Pablo Santos Ferraz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT, Odário Greque Ferraz - OAB:4.170-B/MT

 Vistos, etc.

Designo audiência de instrução para o dia 04/03/2020, às 16h10min.

Cadastre-se no sistema Apolo o advogado constituído, se houver.

Intimem-se a pessoa que será ouvida, bem como o Ministério Público e a 

Defesa.

Requisitem-se eventuais pessoas presas e agentes policiais.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a distribuição da carta precatória 

e a data da audiência designada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 203253 Nr: 9707-09.2019.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORRAINE CRISTINA BANDEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AITANA SILVA SILVEIRO - 

OAB:19734/MT

 Vistos, etc.

DESIGNO o dia 21 DE janeiro DE 2020, às 14h30min, para realização de 

audiência com o intuito de realizar a oitiva da testemunha DJAIR AMORIM 

DE JESUS.

Oficie-se ao Juízo deprecante informando os dados da presente carta 

precatória e a data agendada para realização de audiência.

INTIME-SE a testemunha.

Cientifica-se ao Ministério Público e a Defesa Técnica.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 203253 Nr: 9707-09.2019.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORRAINE CRISTINA BANDEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AITANA SILVA SILVEIRO - 

OAB:19734/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de carta precatória oriunda da comarca de Araputanga – MT, 

com a finalidade de inquirição da testemunha Djair Amorim de Jesus, nesta 

comarca.

Designada audiência de instrução para o dia 21/02/2020, não foi possível 

sua realização, tendo em vista a testemunha não ter sido intimada 

corretamente.

Em contato com a testemunha supra, foi informada sua aposentadoria e 

endereço atual: Avenida Airton Senna, nº 210, residencial Arco Iris, 

Parque Santa Cruz, em frente ao residencial Emeraldi. Telefone: (65) 

99614-0993.

Assim, designo audiência para o dia 11/03/2020, às 15h20.

Intime-se a testemunha, o MPMT e a defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 207732 Nr: 526-47.2020.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diones Aparecido Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michael Menezes Machado - 

OAB:26002/O

 Vistos, etc.

DESIGNO audiência de instrução para realização da oitiva da testemunha 

SIDNEY FERREIRA JAUDY para o dia 21 DE FEVEREIRO DE 2020, às 

13h45min.

 Cadastre-se no sistema Apolo o advogado constituído.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a distribuição da carta precatória 

e a data da audiência designada.

REQUISITE-SE a testemunha.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97555 Nr: 1032-96.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Teixeira Sabará

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Odário Greque Ferraz - 

OAB:4.170-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos à intimação da defesa para que apresente as razões 

recursais, ante o desejo do acusado de recorrer.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151119 Nr: 8502-13.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus Almeida Albuquerque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO 

- OAB:13705

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a advogada constituída, Fabiana 

Barbieri Carneiro, para que apresente alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 200618 Nr: 8441-84.2019.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willames de Sousa Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Paula Zamo - 

OAB:24.192

 Vistos, etc.

Designo audiência de instrução para o dia 04/03/2020, às 15h00min.

Cadastre-se no sistema Apolo o advogado constituído, se houver.

Intimem-se a pessoa que será ouvida, bem como o Ministério Público e a 

Defesa.

Requisitem-se eventuais pessoas presas e agentes policiais.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a distribuição da carta precatória 

e a data da audiência designada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140896 Nr: 4022-89.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabrício Gomes Gonzaga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT, Gustavo Guilherme Costa Salazar - OAB:11519-MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do advogado Gustavo Guilherme Costa 

Salazar - OAB:11519-MT, para que apresentem suas alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177610 Nr: 7967-50.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Luiz Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos à intimação da defesa para que apresente as 

contrarrazões de recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207332 Nr: 242-39.2020.811.0013

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JULIA DE PAULA COSTA, Rafaela da Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HENRIQUE DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SIQUEIRA DA COSTA 

BERTAIOLI - OAB:7344

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE VIOLA 

DE ALMEIDA - OAB:355024, MATHEUS SALOMÉ DE SOUZA - 

OAB:24554/O, Odário Greque Ferraz - OAB:4.170-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos à intimação da parte exequente para manifestação no 

prazo de 05 dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003954-54.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEM RIBEIRO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT14613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAM DOS REIS PAIVA (REQUERIDO)

 

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: 1001834-38.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

ANA ANGELICA ALVES COELHO OAB - MT21215/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação dos patronos da parte autora para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003004-45.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO RODRIGUES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado do requerido para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002598-24.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 
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(ADVOGADO(A))

 

Intimação do patrono da parte autora para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002596-54.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA OLIVEIRA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(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: 1002018-91.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO DIAS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do patrono da parte autora para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001910-62.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEY SEVERIANO COELHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Intimação dos patronos da parte autora para, no prazo legal, requerer o 

que de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-27.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DA COSTA DE JESUS - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI NUNES DA CRUZ (REU)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 19 de fevereiro de 2020, às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-04.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI CARVALHO DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANE MARA MORAES SILVA OAB - MT27655/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 19 de fevereiro de 2020, às 13h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-66.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIMAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 19 de fevereiro de 2020, às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004024-71.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO FLAVIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO REZENDE OAB - MT0011847A-B (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))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 19 de fevereiro de 2020, às 14h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002690-36.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RONAIR WILLIAN GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do patrono da parte autora para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003167-25.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDNO GERALDES NUNES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BORGES COELHO OAB - MT26030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do patrono da parte autora para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001635-16.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DELMINA CASTILHO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA ANGELICA ALVES COELHO OAB - MT21215/O (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 
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(ADVOGADO(A))

 

Intimação dos patronos da parte autora para, no prazo legal, apresentarem 

contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000525-50.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE ELLEN SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação dos patronos da parte requerida para, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões aos embargos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003494-67.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LATICINIOS TRIUNFO LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT24495/B (ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

MAYSA SERAGLIO FURRER OAB - MT25979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 19 de fevereiro de 2020, às 14h20min.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000216-29.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE OAB - SP0103587A (ADVOGADO(A))

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIPO LEHMKUHL RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

 

Intimação dos patronos da parte autora para, no prazo legal, 

manifestarem-se nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002517-75.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DEMARCHI BOLONHESE LELES MARTINS OAB - MT26373/O 

(ADVOGADO(A))

WALDECI LELES MARTINS OAB - MT0004840A-B (ADVOGADO(A))

Cid Robson Bolonhese OAB - MT11699-O (ADVOGADO(A))

GISLAYNE APARECIDA NARCISO CLARO BOLONHESE OAB - MT11202/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ÁGUAS PONTES E LACERDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação dos patronos da parte autora para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-12.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE SANTOS DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANE MARA MORAES SILVA OAB - MT27655/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 9 de março de 2020, às 13h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-34.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE ALVES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para anexar a petição inicial nos autos, 

tendo em vista não ser possível a visualização da petição de ID. 

28109801.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-64.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

KATRINE DIONIZIO BOLOGNANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 9 de março de 2020, às 13h30min.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003503-29.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS RANGEL NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES GONCALVES OAB - MT0013850A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEISSON IVO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1003503-29.2019.8.11.0013. REQUERENTE: JONAS RANGEL NETO 

REQUERIDO: CLEISSON IVO DE OLIVEIRA Vistos, etc. Tendo em vista a 

concordância expressa da parte ré, DEFIRO A TUTELA DA EVIDÊNCIA 

para determinar a expedição de mandado de remoção da carreta descrita 

na inicial, que deverá ser depositada em mãos da parte autora ou quem 

esta autorizar. Aguarde-se o prazo para oferta de contestação. PONTES E 

LACERDA, 5 de fevereiro de 2020. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de 

Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000525-13.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA INACIO DE FREITAS NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS FERREIRA DE SOUSA OAB - MT19713-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que, nesta data juntei Requisição de Pagamento, requisição de 

Pequeno Valor - RPV, em anexo. Poxoréu-MT, 07/02/2020 Elizeth P. 

Guimarães

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 78578 Nr: 428-30.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi Móvel S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanoel Marcos Farias Pinto - 

OAB:10.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Código 78578

VISTO,

Recebo a impugnação da gratuidade da justiça.

 Com fulcro no art. 321, caput do CPC/15, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos documentos hábeis a 

provar a alegada incapacidade de arcar com o pagamento das custas e 

taxas processuais, servindo para tanto, dentre outros documentos, cópias 

das últimas declarações de imposto de renda, certidões negativas de 

propriedade de bem imóvel, holerites do 3 (três) últimos meses, extratos 

atualizados de contas bancárias para comprovação da renda mensal 

auferida, contas de consumo habitual do lar (como água e luz), etc.

 FIXO como ponto controvertido a existência de relação contratual entre 

requerente e requerido que justifique a cobrança dos valores objeto da 

lide.

 DETERMINO a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, devendo justificar a 

pertinência das mesmas, sob pena de indeferimento.

Decorrido o prazo supra, retornem os autos conclusos para 

sentença/decisão.

Às providências. CUMPRA-SE.

Poxoréu-MT, 02 de dezembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 7436 Nr: 2536-28.2001.811.0014

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Altino Fernando da Silva, Alberto Cesar da Silva, Alen 

Cesar da Silva, Emília Maria Cesar da Silva Pereira, Diogo Douglas Naves, 

Luciano Douglas Naves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Souza Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Lúcia Oliveira de 

Amorim - OAB:5272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luizmar Barbosa Vieira - 

OAB:13059/MT, Ricardo Batista Damásio - OAB:OAB/MT-7222-B

 Ante o exposto, considerando-se a absoluta intempestividade da 

impugnação ao laudo pericial ofertada pela parte autora (fls. 338/342), 

bem como, ainda, considerando-se que, naquela oportunidade, a parte 

requerida quedou-se inerte, como certificado à fl. 322, CHAMO O FEITO À 

ORDEM para REVOGAR PARCIALMENTE o despacho de fl. 346, para 

ANULAR a determinação contida em seu último parágrafo e REPUTAR 

INTEMPESTIVA a impugnação de fls. 338/342, e REPUTAR NULOS todos 

os atos processuais decorrentes, com supedâneo nos fundamentos 

expostos nesta decisão.Por fim, não menos importante, HOMOLOGO 

INTEGRALMENTE o laudo pericial apresentado, porquanto atendidas as 

formalidades legais.Compulsando os autos noto que os direitos tratados 

são disponíveis e transacionáveis, pelo que DETERMINO a REMESSA 

deste feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta 

Comarca, para possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos 

termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, presidida por 

conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos.Intime-se a 

parte requerente, na pessoa de seu advogado (artigo 334, §3º, do Código 

de Processo Civil) e a parte requerida pessoalmente.Na eventualidade de 

não satisfação das necessidades dos envolvidos por meio das técnicas 

da conciliação ou mediação, retorne os autos conclusos para 

deliberações.Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.Poxoréu/MT, 05 de fevereiro de 2020.Darwin de 

Souza PontesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 2472 Nr: 35-72.1999.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ângelo João Carlott, Rosa Alves da Costa, Delfina 

Carlott

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jurandir Ventresqui Guedes - 

OAB:, Jurandir Ventresqui Guedes - OAB:3321, Neide Maria Pagani 

de Lira - OAB:8960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronan de Oliveira Souza - 

OAB:4099, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 Dessa forma, DEDUZO do valor de R$ 9.407,90 (nove mil quatrocentos e 

sete reais e noventa centavos) – compensação tributária - o valor de R$ 

5.235,35 (cinco mil duzentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco 

centavos) – créditos de honorário advocatício. Restando para abater 

nesse momento, o valor de R$ 4.172,55 (quatro mil cento e setenta e dois 

reais e cinquenta e cinco centavos.Este resíduo da compensação 

tributária, ABATO do valor de R$ 57.588,88 (cinquenta e sete mil 

quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos), referentes ao 

precatório principal, restando para ser expedido precatório único no valor 

de R$ 53.416,83 (cinquenta e três mil quatrocentos e dezesseis e oitenta e 

três centavos). Deste precatório, R$ 11.534,00 são devidos ao advogado 

JURANDIR VENTRESQUI GUEDES e o restante para ROSA ALVES DA 

COSTA.Translade-se cópia desta para os autos código 27803.Expeça-se 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 85782 Nr: 109-91.2020.811.0014

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NPM, TCPM, TCPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMdAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adiel Coelho Vieira - 

OAB:OAB/MT 10.080

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 109-91.2020.811.0014 (Código 85782)

Vistos.

Considerando-se o conteúdo trazido na petição inicial, bem como, o 

contido na Ação Penal nº 2027-67.2019.811.0064 (Código 85544), 

DETERMINO a redistribuição deste feito, devendo ser autuado como 

procedimento incidental de natureza criminal.

Cumprida a providência, abra-se vistas ao Ministério Público para 

manifestação, consignando a urgência reclamada pelo caso, vindo-me, na 

sequência, os autos conclusos para deliberação.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Poxoréu/MT, 7 de fevereiro de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-65.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO SILVA COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA OAB - MT9565-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000226-65.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:EVANDRO SILVA 

COUTINHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS PAULO SANTOS 

DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Sala de audiência de conciliação de Poxoréo Data: 06/04/2020 Hora: 16:00 

, no endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO 

- MT - CEP: 78800-000 . CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64570 Nr: 1446-97.2016.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CENTRAL DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA BEATRIZ DE AGUIAR, MIGUEL CARLOS 

RODRIGUES DE AGUIAR, INDUSTRIA E COMERCIO DE SEMENTES 

MANGUEIRINHA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE MARIA BUSATO 

BATISTA - OAB:12956 OAB/PR, MATEUS BERALDO ROMÃO - 

OAB:42651 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Aguarde-se o prazo de 60 (sessenta) dias indicado às f. 86.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 88794 Nr: 1884-21.2019.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINA CRISTINA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT, RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT

 Visto.

Tendo em vista a ausência da ré, não intimada pessoalmente, redesigno o 

ato para o dia 09/03/2020, às 13h00.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29481 Nr: 229-92.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, NEUZA TEREZINHA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO JUAREZ MACHADO, 

JAMES ROBERTO BOHM, JOACIR RENAN DE AZEVEDO, ROSANA 

DELIRES CANOVA DE AZEVEDO, MARILENE SHEREINER BOHM, CLOVIS 

CANOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVIERA 

SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT, ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:4708-A/MT, FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - OAB:13.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:OAB/MT 4.708-A, FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - 

OAB:13.477-A

 Visto.

Para análise do pedido de homologação do acordo firmado nos autos, 

intime-se a parte exequente para que junte, em 10 (dez) dias, a matrícula 

atualizada do imóvel informado na cláusula nova de f. 200v.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 59720 Nr: 1273-10.2015.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO PRESSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7.330, Cleusa Pereira Braga - OAB:7280-B, OSVALDO 

PEREIRA BRAGA - OAB:6013

 PROCESSO N.º: 1273-10.2015.811.0033

CÓDIGO: 59720

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 RÉU: PAULO PRESSI

DESPACHO

Visto.

Defiro pedido ministerial acostado ao feito (fl. 156/157). Expeça-se carta 

precatória consoante requerida pelo Parquet.

Sobre a certidão negativa de fl. 159- verso intime-se a defesa para que 

manifeste-se no prazo de 10 (dez) dias. Fica advertido que eventual 

inércia ensejará desistência tácita.

Providencie-se o necessário.

São José do Rio Claro - MT, 04 de fevereiro de 2020.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52012 Nr: 1223-52.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUCIPAL DE NOVA MARINGÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI SPESSATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS EUGENIO - OAB:16674/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Sobre a certidão de f. 71, manifeste-se a parte Exequente, em 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27254 Nr: 1128-27.2010.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J C ZERI DE MACEDO COMERCIO - ME, 

JOHNNY CHRISTIAN ZERI DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o resultado da pesquisa BacenJud (infrutífero) (fls. 

82/84), em cumprimento à decisão de fls. (80/81), intimo 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.: 64512 Nr: 1424-39.2016.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA JOSE FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Tendo em vista que a petição de f. 132 não foi instruída com o 

comprovante de publicação do edital de citação, INTIMO a parte autora 

para que, no prazo legal, apresente o comprovante da publicação do edital 

de citação expedido, conforme disciplina o art. 1.220 da CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80398 Nr: 1752-95.2018.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO JEOVANY DE SOUZA NASCIMENTO, 

PABLO JEOVANY DE SOUZA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o resultado da pesquisa BacenJud, impulsiono os autos 

com a finalidade de Intimar o Advogado da parte autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, providenciar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, para cumprimento do mandado de CITAÇÃO, por meio de guia, 

emitida no Portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 07/2017-CGJ.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000096-18.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVO ROMEU KETTERMANN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Carta Precatória nº: 1000096-18.2020.8.11.0033 Deprecante: 6ª Vara da 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT Processo de origem: 

1000410-25.2020.8.11.045 (execução de título extrajudicial) Vistos etc. 1. 

Trata-se de Carta Precatória com a finalidade de proceder com o 

ARRESTO e REMOÇÃO do equivalente a 72.816 (setenta e duas mil, 

oitocentas e dezesseis) sacas de Soja, bem como da quantia de 7.281 

(sete mil, duzentas e oitenta e uma) sacas, relativas aos honorários 

advocatícios sucumbenciais aqui fixados, nos endereços constantes do 

SINTEGRA cópia em anexo [Id. 28952119 – Pág. 2], a saber, Fazendas 

São José, Rodovia MT 492, saindo nova Maringá a São José do Rio Claro, 

KM 15 e, em qualquer armazém da região, somente em nome do executado 

DIVO ROMEU KETTERMANN, com a advertência de que o arresto nas 

Fazendas identificadas na missiva, somente poderá ser efetuado desde 

que o produto encontrado não esteja garantido a outro credor, por penhor 

cedular, devendo o produto do arrestado ser depositado em armazém 

indicado pela exequente, ficando esta como fiel depositária dos grãos, sob 

as advertências legais. 2. Cumpra-se conforme o deprecado, servindo as 

cópias do mandado e da contrafé, como fiéis reproduções dos originais. 3. 

Após, observadas as formalidades legais, devolva-se à comarca de 

origem com as homenagens de estilo. São José do Rio Claro, 7 de 

fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) Luis Felipe Lara de Souza, Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1000036-45.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BALLIN RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE RODRIGUES DE ABREU OAB - SP185765-O (ADVOGADO(A))

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

ciência da perícia agendada para o dia 18/02/2020, às 7:00 horas, no 

Fórum da Comarca de São José do Rio Claro, Endereço Rua Santa 

Catarina, n. 737, Centro, São José do Rio Claro/MT. Informo que a parte 

requerente deverá apresentar o rol de documentos abaixo, na data da 

perícia: Mapa em AutoCAD. em formato DWG da produção dos talhões, 

especificando a área de cada talhão das Fazendas Ponte da Pedra e Nova 

Esperança; Mapa em AutoCAD em formato DWG da produção dos talhões 

especificando a área de cada talhão (por ordem de data de plantio - 

constando a data, o talhão e a variedade); Análises de solo das 

propriedades; Mapa dos talhões das propriedades; Mapa de pluviosidade; 

Romaneio de pesagens por ordem de data; Lista de todos os produtos 

adquiridos; Lista dos produtos recebidos e a data de recebimento; Todas 

as notas ficais de compra dos produtos adquiridos nos dois contratos de 

compra e venda nº 2468 e 2469.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73503 Nr: 2743-08.2017.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELENA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão de fls.56, requerendo o que for de 

direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000094-48.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AMADEU MASHIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR OAB - MT23667/O 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE MAZUCHINI CAUNETO OAB - MT24548/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº 1000094-48.2020.8.11.0033 Tipo de Ação: Previdenciário / 

Auxílio Doença Requerente: José Amadeu Mashio Requerido: Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS Vistos etc. 1. INTIME-SE, via DJe, o(a/s) 

advogado(a/s) do Requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis: (i) 

juntar comprovante de residência (atualizado) nesta Comarca, porque 

tem-se, na espécie, competência delegada da Justiça Federal a qual deve 

se dar no foro do domicílio do segurado (CF/88, art. 109, § 3º), e 

compulsando aos autos, verifica-se que não consta a documentação 

provatória e, (ii) juntar o resultado (negativo) do requerimento 

administrativo efetuado em 21.01.2020, junto a autarquia ré, pois o 

documento de Id. 28945533 – Pág. 1, trata-se de comprovante de 

protocolo. 2. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e retornem os autos conclusos. São José do Rio Claro, 7 de 

fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) Luis Felipe Lara de Souza, Juiz 

de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75314 Nr: 3540-81.2017.811.0033

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGIVÁSIO RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Intimação do Excelentíssimo advogado do réu para que apresente 

Memoriais escritos, no prazo de cinco dias.
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Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000673-79.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ALTA - AMERICA LATINA TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL AUGUSTO MAYRINK BRANGIONI OAB - MG121044 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SADI NORO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000673-79.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: intimar o(a) parte autora para 

recolher a diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 

- CGJ, e que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefônico com a gestora geral 

(responsável pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210. Vila Rica/MT, 7 de fevereiro de 2020 

MIRELLY CRISTINE MOREIRA JACOBINA Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 

2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 

3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000212-10.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MAGUIDON FERREIRA VIRGOLINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NAURA MANUELA DE PAULA NEVES OAB - GO41834 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000212-10.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar as partes para, no prazo 

legal, manifestarem acerca do Laudo Médico Pericial ID 28986792. Vila 

Rica/MT, 7 de fevereiro de 2020 MIRELLY CRISTINE MOREIRA JACOBINA 

Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000644-63.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS ALMEIDA GUERRA OAB - MT23483/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000644-63.2018.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar as partes para, no prazo 

legal, manifestarem acerca do Laudo Médico Pericial ID 28989496. Vila 

Rica/MT, 7 de fevereiro de 2020 MIRELLY CRISTINE MOREIRA JACOBINA 

Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000997-69.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNILSON RODRIGUES DA PAZ (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000997-69.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para intimar 

o(a) parte autora para recolher a diligência do oficial de justiça nos termos 

do provimento 07/2017 - CGJ, e que, em havendo dúvidas acerca de 

informações concernentes à diligência, deverá entrar em contato 

telefônico com a gestora geral (responsável pelo devido cadastramento e 

manutenção do sistema) no telefone (66) 35541603- ramal 210. Vila 

Rica/MT, 7 de fevereiro de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor de Secretaria 

SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001056-57.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

PERBONI & PERBONI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JUNIOR OAB - DF29296 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C M DE CARVALHO - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1001056-57.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para intimar 

o(a) parte autora para recolher a diligência do oficial de justiça nos termos 

do provimento 07/2017 - CGJ, e que, em havendo dúvidas acerca de 

informações concernentes à diligência, deverá entrar em contato 

telefônico com a gestora geral (responsável pelo devido cadastramento e 

manutenção do sistema) no telefone (66) 35541603- ramal 210. Vila 

Rica/MT, 7 de fevereiro de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor de Secretaria 

SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000108-18.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

RAMONA ELEIDA VASQUES RIBAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA VIANA SALES OAB - MT5913/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000108-18.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar as partes para, no prazo 

legal, manifestarem acerca do Laudo Médico Pericial ID 28993117. Vila 

Rica/MT, 7 de fevereiro de 2020 MIRELLY CRISTINE MOREIRA JACOBINA 

Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 72448 Nr: 2695-30.2019.811.0049

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR PEREIRA DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:MT-12797/B

 Autos N.º 72448.

Vistos.

 Trata-se de pedido de relaxamento de prisão, alternativamente pugna pela 

imediata identificação civil do preso nestes autos e a expedição de Ofício 

a prefeitura Municipal de Palmas/TO, para que envie ficha funcional com 

foto, caso tenha do Nacional VALMIR PEREIRA DA SILVA, filho de MARIA 

PEREIRA DA SILVA e JOSINO MARQUES DA SILVA.

 Com vista dos autos o MPE pontou: a) pela identificação civil do preso; b) 

pela expedição de Ofício ao Juízo de Ponta Alta do Tocantins com cópia da 

pesquisa anexa, requerendo-se que encaminhe aos autos documento de 

identidade de Valmir Pereira da Silva com foto e a impressão digital do 

preso; c) expedição de Ofício a prefeitura Municipal de Palmas/TO, para 

que envie ficha funcional com foto, caso tenha do Nacional VALMIR 

PEREIRA DA SILVA, filho de MARIA PEREIRA DA SILVA e JOSINO 

MARQUES DA SILVA, no prazo de 48 horas e d) remessa do pedido de 

relaxamento da prisão ao Juízo de Pedras Altas do Tocantins/TO, 

pontuando que esse é o Juízo competente para analise do pleito.

 Diante do exposto, e considerando que esse Juízo não é competente para 

apreciar o relaxamento da prisão, em conformidade com parte do pleito da 

Defesa e acompanhado o parecer Ministerial DETERMINO:

 a) que seja oficiado a POLITEC para fins de realização da identificação 

civil do preso;

 b) que seja oficiado ao Juízo de Ponta Alta do Tocantins com cópia da 

pesquisa de fl. 43, para que encaminhe cópia do documento de identidade 

de Valmir Pereira da Silva com foto e a impressão digital;

 c) que seja oficiado a prefeitura Municipal de Palmas/TO, para que envie 

ficha funcional com foto, caso tenha do Nacional VALMIR PEREIRA DA 

SILVA, filho de MARIA PEREIRA DA SILVA e JOSINO MARQUES DA 

SILVA, no prazo de 48 horas; a este Juízo solicitante e ao Juízo de Pedras 

Altas do Tocantins/TO; e

 d) que seja remetida cópia integral do presente procedimento para que o 

Juízo de Pedras Altas do Tocantins/TO, análise o pleito da defesa;

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário com URGÊNCIA.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 51905 Nr: 1855-59.2015.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JELAVIR FONTANA GIRARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO SULEK - OAB:3403/MT

 Código n.º 51905

Vistos.

Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público Estadual do delito 

previsto no artigo 306 da Lei de n° 9.503/97, constando como Acusado 

Jelavir Fontana Girardi.

Com vistas dos autos, o Ministério Público teceu algumas considerações e 

requereu a extinção da punibilidade do suposto Autor do fato às fls. 72/73.

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 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.

No mais, considerando a ausência de Defensor Público atuando nesta 

Comarca, CONDENO o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 

honorários advocatícios ao D. Advogado Lauro Sulek, OAB nº 3.403, que 

fixo em 04 (quatro) URHs, devendo o Sr. Gestor emitir a certidão 

necessária.

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.

 Vila Rica – MT, 06 de fevereiro de 2020.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 5677 Nr: 1021-76.2003.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL RODRIGUES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARIA FERREIRA DE 

FREITAS - OAB:9482-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos....Nesse sentido, considerando que os valores dos honorários 

solicitados por Requisição de Pequeno Valor – RPV tem caráter de verba 

alimentar, e já transcorreram mais de dez meses, desde a sua requisição, 

DEFIRO o pedido de sequestro/bloqueio do numerário equivalente (fls. 

448).Ademais, quanto ao pedido de separação do valor referente ao 

Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, requerido às fls. 

450/451, INDEFIRO, por entender que referido pedido encontra-se fora do 

prazo, tendo em vista que o Precatório já foi expedido e encontra-se 

formalizado, somente pendente de pagamento, sendo certo que referido 

pedido deveria ter sido elaborado quando da expedição do 

Precatório.Cumpra-se. Expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 57855 Nr: 113-28.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTUR GOMES DE MORAIS, SURAMI MOREIRA 

BORGES MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17.498/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. 48.

Aduz o Embargante que há omissão quanto ao arbitramento de custas 

processuais remanescentes.

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 – 

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 a sentença de fls. 48, deixou 

de decidir quanto às custas processuais.

 Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos 

contra a sentença de fls. 48 e procedo a alteração no ponto embargado, 

devendo constar na sentença:

“Condeno a parte executada ao pagamento de eventuais custas 

processuais existentes.”

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 Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 57450 Nr: 2711-86.2016.811.0049

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIO SOARES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO SULEK - OAB:3403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE DE HOLANDA 

ROCHA - OAB:9893-B/MT
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 Autos Cód. 57450.

Vistos.

Primeiramente, considerando que a sentença às fls. 138/139 foi omissa em 

relação ao arbitramento dos honorários advocatícios do D. Advogado 

Lauro Sulek, nomeado às fls. 52 dos autos em apenso (código n.º 17799), 

fixo-os 03 (três) URH. Expeça-se a certidão.

No mais, em sendo o caso, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

sentença de fls. retro.

Por outro lado, caso não tenha ocorrido a intimação do Embargado, 

intime-o do teor da sentença, via remessa dos presentes autos, assim 

como dos autos principais em apenso (código n.º 17799).

Com a certificação do trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se ambos os autos com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 59637 Nr: 1021-85.2017.811.0049

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. A. BARTNIK MOVEIS ME, LAUDIR ANTÔNIO BARTNIK, 

MARIA ARLETE RIBEIRO GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSUÉ SILVA MARINHO - 

OAB:MT 12423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

 Intime-se o embargado para querendo, manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias, sobre os embargos apresentados, nos termos do artigo 

1023, § 2º do CPC.

Ultrapassado o prazo com ou sem manifestação, certifique e tornem os 

autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 64062 Nr: 294-92.2018.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACSON FERNANDES DA SILVA, ANTONIO 

INACIO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL 

- OAB:8.957/MT

 Código n.º 64062.

Vistos.

Haja vista a necessidade de readequação de pauta, redesigno audiência 

apontada às fls. retro, para o dia 21/05/2020, às 13hs00mim (horário de 

MT).

 Intimem-se.

 As providencias necessárias, inclusive, sendo o caso, expeça-se Carta 

Precatória.

 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.: 64295 Nr: 446-43.2018.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS NUNES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GABRIEL REGIS DE 

ALMEIDA - OAB:23.647-A/MT

 Código n.º 64295.

Vistos.

Haja vista a necessidade de readequação de pauta, redesigno a audiência 

apontada às fls. retro, para o dia 03/03/2020, às 14hs30mim (horário de 

MT).

 Intimem-se.

 As providências necessárias, inclusive, sendo o caso, expeça-se Carta 

Precatória.

 Vila Rica/MT, 06 de fevereiro de 2020.

IVAN LÚCIO AMARANTE

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67035 Nr: 2197-65.2018.811.0049

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR TORRES VEDANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER JOSÉ DOMINGUES, SUELI GARCIA DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE TORRES VEDANA - 

OAB:31.410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDER GIROTTO 

FERNANDES NOGUEIRA - OAB:87851/MG

 Autos Cód. nº 67035

Autos Cód. nº 67035

Vistos.

 Mantenho a decisão agravada.

 Considerando a ausência de informação de concessão de efeito 

suspensivo pelo tribunal ad quem, prossiga o feito como deliberado na 

decisão agravada.

No mais, considerando que a audiência de conciliação se encontra 

designada para o dia 11/02/2020, DETERMINO a imediata remessa do feito 

ao CEJUSC para fins de realização da solenidade.

Proceda-se as intimações e diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 69278 Nr: 761-37.2019.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UASHINGTON ALVES DA COSTA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GABRIEL REGIS DE 

ALMEIDA - OAB:23.647-A/MT

 Autos ID N.º 69278.

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 

15h00min (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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 278 Nr: 10-51.1999.811.0049

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TTMDSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA 

COSTA - OAB:6.456-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o lapso temporal transcorrido, desde o último pedido de suspensão, 

DETERMINO A INTIMAÇÃO da parte Exequente, pessoalmente, eis que já 

atingiu a maioridade, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem 
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interesse no feito e/ou requerer o que entender de direito (indicando o 

necessário), sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito, 

nos termos do inciso II, III e IV, do artigo 485 do CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 8757 Nr: 758-73.2005.811.0049

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS CARLÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TÂNIA MARIA FERREIRA DE 

FREITAS - OAB:9482-A/MT

 Por fim, como restou pontuado inexiste contradição, omissão e erro 

material, logo, com base nos fatos e fundamentos apresentados, 

CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM REJEITO-OS, nos 

termos do § 5° do artigo 1.024 do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às providências.Vila 

Rica – MT, 06 de fevereiro de 2020.Ivan Lúcio AmaranteJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 16549 Nr: 1911-39.2008.811.0049

 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 FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUELINE DE SOUZA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ARRUDA DE MOURA 

APOITIA - OAB:11896/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 16549.

Vistos.

Ante o lapso temporal transcorrido, desde o último pedido de suspensão, 

DETERMINO A INTIMAÇÃO da parte Exequente, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar se tem interesse no feito e/ou requerer o que 

entender de direito (indicando o necessário), e ainda, sobre eventual 

prescrição intercorrente, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento de mérito, nos termos do inciso II, III e IV, do artigo 485 do CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Vila Rica-MT, 06 de fevereiro de 2020.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 17875 Nr: 877-92.2009.811.0049

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL-MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZEMBERG DA SILVA FERREIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Diante do pedido de fls. 60, e considerando que já houve o deferimento 

(fl. 69), intime-se o exequente para manifestar e requerer o que entende 

de direito no presente feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do 

CPC.

 Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Vila Rica/MT, 06 de fevereiro de 2020.

IVAN LUCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 20547 Nr: 803-04.2010.811.0049

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL-MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZEMBERG DA SILVA FERREIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Diante do pedido de fls. retro, e considerando que já houve o deferimento 

(fl. 53), intime-se o exequente para manifestar e requerer o que entender 

de direito no presente feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do 

CPC.

 Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Vila Rica/MT, 06 de fevereiro de 2020.

IVAN LUCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 42318 Nr: 2000-23.2012.811.0049

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDRO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO CARVALHO - 

OAB:14375 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 Vistos.

Primeiramente, CADASTREM-SE os presentes autos como Cumprimento de 

Sentença.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença (honorários 

advocatícios), proposta por Pereira Gionédis Advogados, em desfavor de 

Alexsandro Carvalho.

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.

Intimem-se.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 43421 Nr: 649-78.2013.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEY DOS REIS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL 

- OAB:8.957/MT

 Código n.º 43421.

Vistos.

Haja vista a necessidade de readequação de pauta, redesigno audiência 

apontada às fls. retro, para o dia 21/05/2020, às 14hs00mim (horário de 

MT).

 De se vista dos autos ao MPE, para que possa manifestar quanto à 

testemunha não localizada.

 Intimem-se.

 As providencias necessárias, inclusive, sendo o caso, expeça-se Carta 

Precatória.
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 Vila Rica/MT, 06 de fevereiro de 2020.

IVAN LÚCIO AMARANTE

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 59493 Nr: 950-83.2017.811.0049

 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:

 Autos Cód. 59493.

Vistos.

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por Banco Bradesco 

S.A. em face da sentença de fls. 49.

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 – 

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. 49 consta 

erro material, por não ter o feito sido extinto por homologação de acordo, 

conforme requerido às fls. 47/48.

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos 

contra a sentença de fls. 49 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 das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 48739 Nr: 165-92.2015.811.0049

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISRAEL CORREIA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA-SICREDI, COOPERATIVA DE CRÉDITO 

RURAL DO ARAGUAIA- SICREDI ARAGUAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 

/ OAB/MT, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - OAB:6432-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917/MT

 Autos Cód. 48739.

Vistos.

Considerando o pedido de fls. 209, INTIME-SE a parte Requerente, 

pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o 

pagamento das taxas/custos do serviço administrativo, conforme 

informado às fls. 206.

Decorrido o prazo intime-se a parte requerida para que se manifeste, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Nada sendo requerido no prazo supra, arquivem-se os autos com as 

cautelas necessárias, vez que já transitou em julgado.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 51639 Nr: 1699-71.2015.811.0049

 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: DEMAX - SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN ALVES FERREIRA, HENRIQUE 

MEDEIROS DA CRUZ, AIRTON CAPITANIO, JOE LUIZ BERLATO 

ZANCHETIN, JOÃO BIAZÃO BASSO, ADÃO BIAZÃO BASSO, GERALDO 

VIGOLO, JOSÉ VIGOLO, AGOSTINHO VIGOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17.795-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ PIRES - 

OAB:12.488-B, JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - OAB:15995/MT

 Autos código n.º 51639.

Vistos.

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por Henrique Medeiros 

da Cruz em face da decisão contida às fls. 716, alegando que houve 

omissão no tocante a determinação de juntada dos documentos 

desentranhados dos presentes autos.

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 – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); b – suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento (inciso II); e c – corrigir erro material (inciso III).

 Neste sentido, observo que a decisão objurgada para melhor clareamento 

merece reparo e acréscimo, faz-se necessário constar o deferimento do 

pedido de juntada dos aludidos documentos que se encontram na 

contracapa dos presentes autos.

Dito isto, JULGO PROCEDENTE os embargos de declaração para sanar a 

omissão na r.decisão, fazendo constar e acrescentando o seguinte 

dispositivo:

 “DEFIRO o pedido de juntada dos documentos de fls. 193/196, 209/241 e 

513/618, aos presentes autos, antes da remessa ao E. Tribunal. 

Proceda-se o necessário.”

No mais, quanto ao pedido de fls. 766/767, compete ao Juízo ad quem 

analisá-lo.

Após a juntada dos documentos pertinentes, remetam-se os autos, com 

urgência, ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 6720 Nr: 631-72.2004.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA, MARIO LUCIO 

FRANCO PEDROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS ALVES DO AMARAL, MARIA 

APARECIDA RIBEIRO DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6848, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - OAB:5746, RENATA 

LUCIANA MORAES - OAB:128301/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de dois requerimentos de Cumprimento de Sentença, visando 

cobrança de honorários advocatícios, movidos por Mario Lúcio Franco 

Pedrosa e Fábio Luis de Mello Oliveira, em desfavor de Luís Carlos Alves 

do Amaral e Maria Aparecida Ribeiro, todos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe.

Às fls. 848/854 houve penhora parcial, via sistema BacenJud de valores, 

não havendo qualquer oposição da parte Executada.

Considerando tratar-se de valores incontroversos, DEFIRO a petição de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067410/2/2020 Página 459 de 703



fls. 883, forte no art. 962 do CC, no tocante à expedição de alvará judicial 

de levantamento, rateando os valores depositados na proporção de seus 

créditos, ou seja 7/1 (sete por um), devendo para tanto ser dividido o valor 

total depositado judicialmente por oito, sendo que do valor obtido uma parte 

será do advogado Fábio Luis de Mello Oliveira, e o restante, ou seja as 

sete partes, ao advogado Mario Lúcio Franco Pedrosa.

Atente-se a secretaria às contas bancárias informadas às fls. 877 e 878.

Após a expedição dos Alvarás, voltem-me os autos conclusos para 

análise de penhora dos veículos via sistema Renajud.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000477-54.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

SUMAIA BEATRIZ DE OLIVEIRA (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)

 

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, 7 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: 1000689-75.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA SILVA DE JESUS (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 14h30min, 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: 1000688-90.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDETE FERNANDES DIAS (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 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: 1000684-53.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI JOSE DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO OAB - GO25383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

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 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 
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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: 1000682-83.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

SEMI CARVALHO (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 16h00min, 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: 1000618-73.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANO PEREIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO OAB - GO25383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Vistos etc. Considerando a necessidade de produção de prova oral no 

caso em apreço, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

01 de ABRIL de 2020, às 16h00min, 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: 1000585-83.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ALMEIDA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO OAB - GO25383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Vistos etc. Considerando a necessidade de produção de prova oral no 

caso em apreço, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

01 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: 1000584-98.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LEITE NAZIAZENO (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 

01 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 
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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: 1000538-12.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE RODRIGUES RIBEIRO (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 

01 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: 1000508-74.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PINTO DOS SANTOS (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 

01 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: 1000507-89.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

LEVENIDE RIBEIRO (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 09h00min, 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: 1000496-60.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON GOMES DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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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 09h30min, 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: 1000468-92.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR DO NASCIMENTO (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 

01 de ABRIL de 2020, às 09h00min, 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: 1000469-77.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

EVA LUCIA CANDIDA (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 10h00min, 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: 1000326-88.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR BOAVENTURA (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 

01 de ABRIL de 2020, às 10h00min, 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 
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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: 1000317-29.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS PEREIRA DA COSTA (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 

01 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 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: 1000315-59.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

DOMERCILIA ALVES DOMINGOS (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 

01 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41855 Nr: 287-16.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aberides Marques Bispo

 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:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

para conceder o benefício de auxílio-doença, a partir da data do exame 

pericial (20/04/2018), até reavaliação e constatação de capacidade 

laborativa em atividade que lhe garanta subsistência, com a devida 

correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal 

e juros na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, desde a citação; Ainda, 

diante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo (art. 300 do CPC), bem como do caráter 

essencialmente alimentar do benefício, CONCEDO A TUTELA DE 

URGÊNCIA em favor da parte autora, para que a sentença prolatada 

produza de imediato seus efeitos, mormente porque preenchidos os 

requisitos legais, devendo a Autarquia Federal implantar o benefício de 

auxílio-doença em favor da parte autora, no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 até o limite de R$ 30.000,00 

(trinta mil reais).Ainda, condeno a Autarquia requerida ao pagamento da 

verba honorária de 10% (dez por cento) sobre o valor apurado, conforme 

entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior 

Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111), ficando isenta do 

pagamento de custas e despesas processuais, nos termos da Lei 

Estadual n. 7.603/01, do Estado de Mato Grosso. Reconheço a coisa 

julgada e JULGO EXTINTA a demanda em relação ao pedido de 

restabelecimento de aposentadoria por invalidez, sem julgamento do 

mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo 

Civil.Em consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais na proporção de metade, e honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tendo em vista a 

duração e natureza do feito, o que faço com fundamento no artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil, ressaltando a suspensão da exigibilidade em 

razão da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.(...).Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.(...)Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5846 Nr: 883-83.2005.811.0035

 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: Valdivino José Cardoso

 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 da CNGC, IMPULSIONO o feito para intimar a parte autora da 

não expedição da RPV em virtude do beneficiário VALDIVINO JOSE 

CARDOSO estar com situação cadastral irregular na Receita Federal do 
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Brasil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10432 Nr: 989-40.2008.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcina Borges Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Akita - OAB:213095/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 RPVe PREC. expedidos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13898 Nr: 1058-04.2010.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Francisco Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rayner Carvalho Medeiros - 

OAB:28336

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA LUÍSA DE MACEDO 

BONFIM - OAB:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13904 Nr: 1064-11.2010.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEMÉZIO CORDEIRO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rayner Carvalho Medeiros - 

OAB:28336

 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): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 34704 Nr: 719-06.2014.811.0035

 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: Carlos Francisco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 Decisão->Determinação

Vistos, etc.

Intimem-se as partes para apresentarem memoriais finais, na forma do art. 

364, § 2º, do CPC.

 Em seguida, volvam-me conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 06 de fevereiro de 2020.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40241 Nr: 1338-96.2015.811.0035

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleunice de Lourdes Fernandes Peres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE WALDEMAR PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ - 

OAB:OAB/MT 11.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos com a seguinte finalidade: apresente o(a) 

inventariante, no prazo de 20 (vinte) dias, as primeiras declarações, nos 

moldes estabelecidos no art. 620 do Código de Processo Civil, sob pena 

de REMOÇÃO ex vi art. 622, inciso I, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38312 Nr: 594-04.2015.811.0035

 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: Vicente Silva Catulé Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jackeline Lessa Claúdio

 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: MOISÉS BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:OAB/MT 11.759

 Nos termos da CNGC e art. 261, §1º, CPC, IMPULSIONO os autos para 

cientificar as partes da expedição de cartas precatórias para oitiva de 

testemunhas residentes em outras comarcas, sendo em Guiratinga-MT e 

Laranjeiras do Sul-PR, arroladas pelo autor..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 53229 Nr: 77-91.2018.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jardilina Pereira da Silva, Ruben Caetano Borges Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nutripaves Comércio e Representação de 

Produtos Agropecuários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON SANTOS DA SILVA - 

OAB:23487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. 1. (...)Tendo em vista que houve o pagamento da 1/6 parcelas 

das custas e taxas processuais, bem ainda, que a petição inicial está 

instruída com cópia do título executivo extrajudicial, CITE(M)-SE a(s) 

parte(s) executada(s), para, no prazo de 3 (três) dias, pagar(em) a dívida 

(art. 829 do CPC), advertindo-a(s) de que o prazo para oferecer embargos 

à execução é de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada aos autos 

do mandado/carta de citação, salvo no caso de cônjuges ou de 

companheiros, quanto será contado a partir da juntada do último, e 

independentemente de prévia segurança do juízo (arts. 914 e 915 do 

CPC). 2. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito da(s) parte(s) 

exequente(s) e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do 

valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado, 

poderá(ão) a(s) parte(s) executada(s) requererem o pagamento do 

restante dividido em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do 

CPC).2.1. Caso haja a referida proposta de parcelamento, INTIME(M)-SE 

a(s) parte(s) exequente(s) para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) 

dias, quanto ao preenchimento dos pressupostos, conforme dicção do art. 

916, § 1º do CPC, sob pena de presunção de concordância.2.2 

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e tornem conclusos, 

ressalvando-se ao(s) executado(s) o teor do art. 916, § 2º do CPC.(...) 

Transcorrido o prazo in albis, intemem-se as partes para manifestação, 

nos termos do art. 921, § 5º do CPC .14.1.4. CONSIGNEM-SE a suspensão 

e o arquivamento, com as respectivas datas junto ao sistema 

informatizado. 14.1.5. Havendo pedido de diligências quanto à 

continuidade dos atos expropriatórios, TORNEM-ME os autos conclusos 

para análise.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Alto Garças/MT, data 

da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 57828 Nr: 1642-90.2018.811.0035

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: PL PESQUISA E PRODUÇÃO DE SEMENTES LTDA, BASF 

AGRICULTURAL SOLUTIONS US LLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin, Guilherme Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA BIRAL V. DA CUNHA 

MARTINS - OAB:246.397/SP, Gustavo Piva de Andrade - 

OAB:119.932-OAB/RJ, MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - 

OAB:182.514/SP, TATIANA TIBERIO LUZ - OAB:196959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Tendo em vista que a empresa PL PESQUISA E PRODUÇÃO DE 

SEMENTES LTDA foi incorporada pela empresa BASF S.A, conforme 

documentos acostados à ref. 49, proceda-se a alteração do polo 

PASSIVO desta ação, devendo constar BASF S/A, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita sob o CNPJ nº 48.539.407/0001-18, em 

substituição da primeira requente.

2. Considerando que houve, também, a regularização da representação 

processual da empresa requerida, cadastre-se o patrono indicado à ref. 

50, para receber as publicações dos atos processuais, no sistema 

informatizado.

3. No mais, cumpra-se integralmente o despacho de ref. 45.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61920 Nr: 620-60.2019.811.0035

 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): OTAVIO AUGUSTO FELICIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 Nos termos da CNGC, impulsiono os autos ao patrono do réu para 

Alegações Finais.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000089-88.2018.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DE LOURDES BARKOSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO TEIXEIRA LOURENCO (REU)

CARLOS ALBERTO TEIXEIRA LOURENCO & CIA LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

1000089-88.2018.8.11.0035. AUTOR(A): MARLENE DE LOURDES 

BARKOSKI RÉU: CARLOS ALBERTO TEIXEIRA LOURENCO & CIA LTDA - 

ME, CARLOS ALBERTO TEIXEIRA LOURENCO Vistos,etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A parte reclamante não 

logrou êxito em citar a parte Ré e requer a citação por edital, conforme 

petição ID n. 21365803. A Lei n. 9.099/95 prevê expressamente que não 

cabe citação por edital: “Art. 18. A citação far-se-á: I - por 

correspondência, com aviso de recebimento em mão própria; II - 

tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao 

encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado; III - 

sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado 

ou carta precatória. § 1º A citação conterá cópia do pedido inicial, dia e 

hora para comparecimento do citando e advertência de que, não 

comparecendo este, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, 

e será proferido julgamento, de plano. § 2º Não se fará citação por edital.” 

O FONAJE excepciona a citação por edital, no caso de devedor (o que 

não é o caso dos autos), conforme transcrevo: ENUNCIADO 37 – Em 

exegese ao art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao processo de 

execução o disposto no art. 18, § 2º, da referida lei, sendo autorizados o 

arresto e a citação editalícia quando não encontrado o devedor, 

observados, no que couber, os arts. 653 e 654 do Código de Processo 

Civil (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Compulsando, os autos 

verifica-se que incabível a citação por edital nesta fase do processo. 

Assim, sobressai a irregularidade no processo, autorizando a extinção 

sem resolução do mérito. Nesse sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição 

inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por 

força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Alto Garças-MT, 

data da assinatura digital. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000372-77.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI GOMES DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ PEREIRA (REQUERIDO)

BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

1000372-77.2019.8.11.0035. REQUERENTE: ROSENI GOMES DA ROCHA 

REQUERIDO: BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, JOSÉ 

PEREIRA SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Antes do mérito, há uma preliminar de ordem pública a ser 

analisada. A reclamante alega que comprou em 18/02/2014 um produto da 

Ré que foi entregue com defeito. Alega que tentou conserto do produto, 

sem êxito. Requer restituição do valor e pagamento de indenização por 

danos morais. Todavia, a ação foi proposta em 28/06/2019, ou seja, 05 

(cinco) anos e 04 (quatro) meses após 18/02/2014, razão pela qual é 

necessário analisar possível prescrição da demanda, nos termos do art. 

206,§ 3º, IV e V, do Código Civil, verbis: Art. 206. Prescreve: (...) § 3o Em 

três anos: (...) IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem 

causa; V - a pretensão de reparação civil;” A prescrição surgiu para a 

pacificação social. Desta forma, considerando que a ação foi proposta 

quase 06 anos após o evento em questão, o reconhecimento da 

prescrição é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do art. 

487, inc. II, do Novo Código de Processo Civil, DECLARO A PRESCRIÇÃO 

DE OFÍCIO e EXTINGUO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 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. Intimem-se a parte Reclamante por 

correspondência oficial com A/R, considerando que não patrono nos 

autos. Intime-se os Réus por seus patronos. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 
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Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Alto Garças-MT, data da 

assinatura digital. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010038-56.2014.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUENESSE DYOGO DO CARMO OAB - MT0010286A-O (ADVOGADO(A))

RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS OAB - MT0022053A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADIRSON OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO OAB - GO25383 (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

opostos por ADIRSON OLIVEIRA DA SILVA, com indicação/alegação de 

omissão/contradição e pedido de modificação da sentença – efeito 

infringente -, razão pela qual DETERMINO a intimação da parte embargada 

para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias – Lei n. 

9.099/95, art. 48 e ss. c/c NCPC, art. 1.023, caput e §§. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/95, art. 19 

-, sendo que, nas realizadas por telefone, deverá se certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem se falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Transcorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos para análise. Cumpra-se, expedindo 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.: 31177 Nr: 696-20.2013.811.0092

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: WALNEY CARVALHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kétlen Carvalho Oliveira, Wictor Carvalho 

Oliveira, Nubya de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, Roadam 

Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT, Ricardo Alexandre Tortorelli - OAB:8974 A/MT

 Trata-se de Embargos à execução interposto por Walney Carvalho de 

Oliveira em face de Kétlen Carvalho Oliveira e Wictor Carvalho Oliveira, 

todos devidamente qualificados.

 Pois bem, considerando a extinção dos autos da Execução de Título 

Executivo Extrajudicial – Código 30877, observo a perda do objeto dos 

presentes autos, em razão da relação de acessoriedade entre este 

processo e o principal.

Ante o Exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

 Custas já recolhidas.

 Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, independentemente de 

nova determinação.

 P.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40285 Nr: 91-35.2017.811.0092

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON DA COSTA - 

OAB:241565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor da 

manifestação da parte executada, impulsiono estes autos por certidão 

com a finalidade de intimar a parte exequente, 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):

 Cod. Proc.: 44707 Nr: 2625-49.2017.811.0092

 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): JUNIOR VAN TRANSPORTES TERRESTRES 

LTDA ME, João Angeloni Junior, LUCIA ELENA POLETO ANGELONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte interessada, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21270 Nr: 80-16.2011.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo legal sem a manifestação do executada 

nos autos, razão pela qual nos termos da legislação vigente e artigo 482, 

VI, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça 

- CNGC, ante o decurso do prazo solicitado, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33594 Nr: 1222-50.2014.811.0092

 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: Maria José dos Santos Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ativos S/A Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romano Voltolini - 

OAB:338.759-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEFANIA GONÇALVES 

BARBOSA COLMANETTI - OAB:13.158/DF, GUSTAVO DAL BOSCO - 

OAB:18673/A

 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.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37204 Nr: 472-77.2016.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEFMLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filhho - 

OAB:4.482 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSSERRAND MASSIMO 

VOLPON - OAB:30669

 Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO 

VOLKSWAGEN S/A, em face de FUNERARIA E FLORICULTURA MARCAL 

LTDA-ME.

A liminar foi concedida, e devidamente cumprida, conforme documentos 

juntados.

O réu devidamente citado apresentou contestação.

Conforme decisão de fl. 225, foi determinado a intimação do advogado 

peticionante da contestação para, no prazo de 05 dias, juntar procuração 

aos autos, sob pena de ser declarada inexistente a defesa apresentada 

às fls. 159-174.

Todavia, conforme certidão de fl. 228, decorreu o prazo sem a 

manifestação do advogado da parte requerida. Diante disso, foi 

determinado às fl. 230, o desentranhamento da petição de fls. 159-174.

Intimado a se manifestar, o requerente requereu o julgamento do feito.

É o relatório. Decido.

Cuida-se de hipótese de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 

355, II, do CPC, uma vez que, transcorrido o prazo para contestar a ação, 

o réu deixou esvair-se em branco, motivo pelo qual decreto sua revelia.

As partes celebraram contrato de alienação fiduciária em garantia, 

incidindo o requerido em mora, o requerente ajuizou a ação de busca e 

apreensão, nos termos do DL nº 911/1969, sendo o bem apreendido e 

depositado em mãos do requerente.

Assim, comprovado o negócio jurídico firmado entre as partes, tanto 

quanto a inadimplência do débito e tendo em vista que o requerido, 

devidamente citado, não contestou a ação, impõe-se a procedência do 

pedido.

Desta forma, a ação procede, visto que em matéria de direitos disponíveis 

a revelia faz presumir aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo 

autor, na forma dos art. 344 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, com fundamento no DL nº 911/1969 e artigos 487, I e 304 

do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido, declarando 

rescindido o contrato e consolidando nas mãos do requerente o domínio e 

a posse plena e exclusiva do bem, cuja apreensão liminar torno em 

definitiva, facultando a venda pelo requerente, na forma do art. 2º do 

mesmo diploma legal.

Considerando o princípio da sucumbência condeno a parte requerida no 

pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no § 

2º do art. 85 do CPC.

 Transitada em julgado, arquive-se.

 P.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 40333 Nr: 123-40.2017.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos Chaiko

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Ante o petitório de (Ref.86) recebo a apelação.

 Notifique-se o réu, através de seu Patrono para que, no prazo legal, 

apresente suas razões recursais.

Com estas, ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 43441 Nr: 1949-04.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRINHO SCHOENBERGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido da parte autora de fls. 168-169, uma vez que, conforme 

o art. 345, II do CPC, e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não 

correm os efeitos da revelia contra a Fazenda Pública.

Intimem-se as partes, para que, no prazo de 10 dias, especifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir, explicitando o cabimento e 

pertinência das mesmas. Nesta oportunidade, caso haja necessidade de 

prova testemunhal, já deverá ser colacionado aos autos, o respectivo rol 

de testemunhas.

Com as especificações das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45342 Nr: 2963-23.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ermelindo de Oliveira Silva, Jeanninne de 

Fátima Martins Guedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JÚNIOR - OAB:4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariana Valeiro Rezende - 

OAB:26934/MT

 Diante do petitório de Ref. 55, intime-se a parte executada para, no prazo 

de 10 dias, trazer aos autos documentos que comprovem que os valores 

bloqueados, via sistema BACENJUD, correspondem aos vencimentos 

relativos à renda familiar, conforme alegado na Ref. 48.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 54224 Nr: 898-84.2019.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Magno Moreira Fraga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Mary Magda Queiroz Dias - OAB:22.109/MT, 

Nayane Negrão Denardi - OAB:26.951

 TERMO DE AUDIÊNCIA

 AUTOS Nº: 898-84.2019.811.0092 - Cód. 54224

ESPÉCIE: Ação Penal – Instrução e Julgamento

 DATA E HORÁRIO: 6 de fevereiro de 2020, às 12h30 (MT)

 JUIZ: Fabio Alves Cardoso

PRESENTES

PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: João Ribeiro da Mota

RÉU: Carlos Magno Moreira Fraga

ADVOGADO: Iran Negrão Ferreira

 OCORRÊNCIAS

Iniciada a instrução foram ouvidas as vítimas Murillo Pereira Faleiro (RG nº 

886845 PM/MT), Djalma Aparecido da Silva (RG nº 882846 – PM/MT), 

Juliano dos Santos Borges (RG nº 886822) e Paulo Victor Gomes de Lima 

(RG nº 886849 PM/MT), e as testemunhas Carla Gonçalves Dahlem (RG nº 

16890515 SSP/MT) e Welingthon Prudêncio da Silva (RG nº 19943032 

SSP/MT).

O(s) depoimento(s) prestado(s) foi(ram) armazenado(s) digitalmente e 

o(s) arquivo(s) digital(is) 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.

A defesa insistiu na oitiva das testemunhas Welber Félix Berquó e 

Vanessa Freitas Oliveira, sendo que quanto a esta última comprometeu-se 

a trazê-la na audiência independentemente de intimação.

 DELIBERAÇÕES
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A seguir o MM juiz proferiu a seguinte DECISÃO: Designo audiência em 

continuação para o dia 5 de março de 2020, às 14h30 (MT). Expeça-se 

mandado de intimação para a testemunha Welber Félix Berquó no seguinte 

endereço: Rua Luiz Furtado, 211, Centro, Alto Taquari (Fone: (66) 9 

9605-7115). A testemunha Vanessa Freitas Oliveira comparecerá 

independentemente de intimação. Saem 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]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51686 Nr: 2678-93.2018.811.0092

 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: RLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ilmar Sales Miranda - 

OAB:5388/MT, VINÍCIUS WILLIAM ISHY FUZARO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariana Valeiro Rezende - 

OAB:26934/MT

 Trata-se de Ação de Regulamentação de Visitas c/c Tutela de Urgência e 

Oferecimento de Alimentos movida por Rubens Leonidas dos Santos em 

face de Eva Gabrielly Rodrigues dos Santos, devidamente representada 

por sua genitora Claudia Bernadete Rodrigues de Souza, ambos 

devidamente qualificados.

 Vislumbro que foi designada por 3 (três) vezes audiência de conciliação, 

contudo, mesmo devidamente intimada a parte autora não compareceu.

Conforme petitório de fl. 116-117, o advogado do requerente juntou 

procuração nos autos, contudo, deixou de se manifestar no 

prosseguimento do feito.

Posteriormente, mais uma vez o requerente deixou de comparecer em 

audiência designada por este juízo, tampouco justificou a sua ausência.

Instado à se manifestar, o Ministério Púbico pugnou pela intimação da 

requerente.

 É o sucinto relato. Decido.

Inicialmente, indefiro o pedido do Ministério Público de fl. 124, uma vez que 

o endereço informado para nova tentativa de intimação do requerente é o 

mesmo da inicial.

Por fim, diante das informações acima destacadas, restou demonstrada 

atitude que revela desinteresse na demanda, caracterizando o abandono 

do processo, a extinção do feito é medida imperiosa.

 No presente caso verifica-se que a parte requerente mudou e não 

informou o número de seu novo endereço.

 Pois bem, cabe às partes que litigam em Juízo promover o bom andamento 

do feito, devendo as partes atualizarem seus respectivos endereços 

sempre que houver modificação temporária ou definitiva, conforme 

disposto no artigo 274, parágrafo único, do NCPC:

 Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais e aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

 Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou de finitiva não tiver sido 

devidamente comunicado ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço.

 Neste sentido, demonstrada atitude que revela desinteresse na demanda, 

caracterizando o abandono do processo.

 Ex positis, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso III do Novo Código de 

Processo Civil.

Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, encaminhem-se os 

presentes autos ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo, independente de nova determinação.

 Sem custas e honorários.

P.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21896 Nr: 708-05.2011.811.0092

 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): Renato Sanini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:22640/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme requerimento juntado aos Autos, elaborei Certidão 

Premoritória a fim de averbação nos Cartórios, Detrans e outros. Certifico 

ainda, que com o novo sistema de elaboração de Certidões, as certidões 

emitidas pelo sistema SEC já é emitida Selada e Assinada Digitalmente. 

Devido a isso, junto aos Autos fisicamente para retirada física e 

digitalmente podendo ser impressa e utilizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 38062 Nr: 958-62.2016.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:8974 A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Encaminhem-se os autos ao contador judicial para que atualize o débito 

alimentar.

Após, intime-se o executado para, no prazo de 03 realizar o pagamento do 

valor exequendo, sob pena de ser decretada sua prisão civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41445 Nr: 770-35.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelicio Souza Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT, VICTOR MARCELO HERRERA - OAB:9548-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Recebo a presente apelação.

II – Intime-se o apelado para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

as contrarrazões.

III – Após, com ou sem as contrarrazões, encaminhem-se os autos ao 

Egrégio TRF da 1ª Região, com as homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46409 Nr: 348-26.2018.811.0092

 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: JOB, GHOS, DLOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE ANDREIA CERANTES 

ANCHIETA - OAB:215456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da manifestação da parte requerente na Ref. 63, expeça-se carta 

precatória à comarca de Apiaí-SP para citação do requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 47436 Nr: 756-17.2018.811.0092

 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: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, Raphael Neves Costa - OAB:12411-A 

OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A ingressou com Ação 

de Busca e Apreensão em face de Vilmar Gonçalves, ambos qualificados 

na exordial, objetivando a apreensão do veículo descrito na cédula de 

crédito bancário entranhado aos autos.

Comprovada a mora do requerido, a liminar foi deferida, de acordo com a 

certidão de fls.51, o bem não foi apreendido por não ter sido encontrado 

pelo oficial de justiça.

Em petição juntada às fls. 80-83 o autor requereu a conversão da busca e 

apreensão em Execução de Título Extrajudicial.

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 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 

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.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 47671 Nr: 904-28.2018.811.0092

 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: JDdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLdO, IdSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Trata-se de Ação de Guarda e Alimentos c/c Pedido Liminar ajuizada por 

Joana Darc de Oliveira em face de Lorrayne Laiz de Oliveira e Izaias de 

Souza Viana, todos devidamente qualificados, onde a autora visa obter a 

guarda da menor Ryanna Victória de Oliveira Viana.

Conforme termo de audiência de fls. 41-42, a parte requerida – Lorrayna 

concordou que a guarda da menor permanecerá com a requerente, bem 

como em relação ao alimentos.

Conforme termo de audiência de fls. 96-97, a parte requerida – Izaias de 

Souza, concordou que a guarda da menor ficará com a requerente, sendo 

ainda acordado o direito de visitas.

Dado vista ao Ministério Público, o mesmo não se opôs à homologação.

Diante do exposto, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o presente acordo celebrado entre as partes, decidindo a lide com 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea b, do 

Novo Código de Processo Civil, concedendo a guarda definitiva da infante 

Ryanna Victória de Oliveira Viana a sua avó materna Joana Darc de 

Oliveira, ficando assegurado aos requeridos - pais o livre direito de visitas.

Com o trânsito em julgado, expeça-se termo de guarda definitiva da infante 

em favor da autora, e converto os alimentos provisórios em definitivos.

Ciência ao Ministério Público.

Arbitro honorários ao advogado nomeado para a defesa dos interesses 

da parte requerida em juízo no importe de 2 (duas) URH.

P.I

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49074 Nr: 1636-09.2018.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por DAVI BRASIL 
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DOS SANTOS, devidamente representada por sua genitora KARINA 

BRASIL DOS SANTOS em face de WILKER RODRIGUES DOS SANTOS, 

todos devidamente qualificados.

 O exequente manifestou-se às fl. 40, informando a quitação integral dos 

valores devidos.

Assim, considerando que houve o pagamento integral por parte do 

executado, nos termos do art. 924, II do NCPC, JULGO EXTINTA a presente 

execução movida por DAVI BRASIL DOS SANTOS em face de WILKER 

RODRIGUES DOS SANTOS, o que faço com resolução de mérito.

Fixo os honorários advocatícios a serem custeados pelo Estado de Mato 

Grosso ao advogado nomeado por este juízo para atuar em favor da parte 

exequente no importe de 2 (dois) URH.

Ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Sem custas e honorários.

P.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50324 Nr: 2078-72.2018.811.0092

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ilmar Sales Miranda - 

OAB:5388/MT

 Diante da cota ministerial de Ref. 113, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 10 dias, manifestar-se no prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50901 Nr: 2336-82.2018.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdALdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar-se em 

face da cota ministerial de Ref. 14.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46843 Nr: 512-88.2018.811.0092

 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: HIDROMI COMÉRCIO DE PEÇAS E HIDRÁULICOS LTDA 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lairto João Sperandio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURELIO JOSE RAMOS 

BEVILACQUA - OAB:251240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Mary Magda Queiroz Dias - OAB:22.109/MT

 DESIGNO audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, para o dia 

20/05/2020 às 13:15min (MT).

INTIMEM-SE as partes para comparecerem à audiência. As testemunhas 

deverão comparecer independentemente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46957 Nr: 578-68.2018.811.0092

 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): ELIO PROVIN – ME,, Elio Provin, DANIELA 

VALGOI PROVIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao pedido da parte exequente, foi realizada busca junto 

ao sistema RENAJUD no intuito de localizar bens da 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.

Por fim, oficie-se às Cooperativas – SICREDI, SICOOB E INICRED, para que 

informem se há ativos financeiros em nome do executado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 47173 Nr: 662-69.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denilson Vieira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 I – Apresentada resposta à acusação (Ref. 42), 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 

14h00min. (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.: 47178 Nr: 663-54.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Henrique Alves da Silva Guedes, Fábio 

Carvalho Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Tortorelli 

- OAB:8974 A/MT

 I – Apresentada resposta à acusação (Ref. 28), 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 

13h30min. (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 das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 48916 Nr: 1597-12.2018.811.0092

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA BORGES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto Prado de Carvalho - De Cujus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234, Fernando César Passinato Amorim - OAB:7542 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes do retorno dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 43433 Nr: 1942-12.2017.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BATUIR CAMILO LEONEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6.358-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO FONSECA CUNHA - 

OAB:31195/GO

 Defiro o pedido de Ref. 78, DETERMINO:

1) Nova expedição de mandado de busca e apreensão, depósito e citação 

no endereço informado. Conste no referido expediente que o autor se 

comprometeu acomphar a diligência.

2) Intime-se o requerente para manifestar-se ao petitório de Ref. 82.

3) Por fim, indefiro o pedido do requerido de sobrestamento do feito, uma 

vez não há nos autos qualquer decisão que tenha deferido a suspensão 

do presente feito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000656-11.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

KLENILSON CAMPOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO OAB - SP420319 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEITE & LIRIO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Rua 

Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - 

MT - CEP: 78785-000 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da 

legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono este autos por certidão 

com a finalidade de intimar a parte autora para, querendo, no prazo de 05 

dias, apresentar Impugnação à Contestação. ALTO TAQUARI, 7 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000847-56.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

DULCE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO OAB - SP420319 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA BRASIL MT 100 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Rua 

Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - 

MT - CEP: 78785-000 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da 

legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono este autos por certidão 

com a finalidade de intimar a parte autora para, querendo, no prazo de 05 

dias, apresentar Impugnação à Contestação. ALTO TAQUARI, 7 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010258-09.2016.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ARQUIMEDES JUNIOR DAVID SILVA CAMPOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ACIR FERREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PINCELLI CARRIJO OAB - MS16417 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

8010258-09.2016.8.11.0092. EXEQUENTE: ARQUIMEDES JUNIOR DAVID 

SILVA CAMPOS EXECUTADO: ACIR FERREIRA Trata-se de cumprimento 

de sentença movida por Arquimedes Junior David Silva Campos em face 

de Acir Ferreira. Foi efetuado bloqueio via Bacen Jud da quantia de R$ 

3.599,96 da conta do executado. Este apresentou impugnação com pedido 

de desbloqueio com base na impenhorabilidade dos valores depositados, 

ao argumento de se tratarem de pensão/auxílio doença recebido por este 

e que consiste na única fonte de renda capaz de garantir o sustento da 

entidade familiar. A parte exequente não concordou com o pedido de 

desbloqueio, pugnando pela sua adjudicação. É o relatório. DECIDO. De 

acordo com o inciso I do § 3º do art. 854 do CPC, incumbe ao executado, 

no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis. Por sua vez, consoante dispõe o artigo 

833, caput, inciso IV, e § 2º, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, 

os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de 

aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as 

quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento 

do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os 

honorários de profissional liberal, até o limite de 50 (cinquenta) 

salários-mínimos, por se tratar de quantia reservada à garantia de 

subsistência e preservação do mínimo existencial do devedor e de sua 

família. No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO – PENHORA ON-LINE – BLOQUEIO DE NUMERÁRIO ORIUNDO 

DO SALÁRIO – IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – APLICAÇÃO 

FINANCEIRA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – 

INCIDÊNCIA DO ART. 649, IV E X, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. (...) 

São absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, subsídios, soldos, 

salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e 

montepios” destinadas ao sustento do devedor e de sua família (CPC, art. 

649, IV). A permissão para a realização de penhora on-line não afasta o 

dever de observância das impenhorabilidades estabelecidas no art. 649 

do CPC. O salário depositado em conta-corrente não se transforma em 

aplicação bancária destituída de caráter alimentício. A impenhorabilidade 

prevista no art. 649, IV, do CPC visa proteger a origem do valor 

depositado, bem como o fato de serem utilizados para prover o mínimo 

existencial básico ao executado, independente da espécie de conta em 

que se encontram – conta-corrente, poupança ou conta-salário. (TJMT - 

N.U 0071452-73.2012.8.11.0000, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2012, Publicado no DJE 

08/01/2013)” No caso em tela, o executado apresentou extrato da conta 

bancária, cuja movimentação demonstra a transferência pelo INSS do 

valor de R$ 3.694,19, valor este condizente com se demonstrativo de 

pagamento de benefício. Além desta transferência, não consta nenhuma 

outra movimentação de valor superior a mil reais. Tais elementos, a meu 

ver, são suficientes para deduzir que o valor bloqueado na conta do 

executado, inferior a 50 salários mínimos, é oriundo de salário/pensão e 

destinado ao sustento do devedor e de sua família, o que o torna 

impenhorável. Destarte, demonstrada a impenhorabilidade dos valores 

bloqueados, impõe-se o cancelamento da indisponibilidade e o 

levantamento da respectiva quantia em favor do executado, nos termos do 

§ 4º do art. 854 do CPC. Entretanto, ressalto que ponderando o direito do 

exequente ao recebimento do crédito, e diante dos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, especialmente por se tratar de 

processo que tramita desde o ano de 2016 e até o presente momento não 

foram localizados bens do devedor passíveis de penhora, é perfeitamente 

cabível a penhora sobre percentual mensal dos proventos recebidos pelo 

executado do INSS, até satisfação da obrigação. No mesmo sentido: 

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA 

DE 25% DOS VENCIMENTOS E PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA 

DEVEDORA. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE RELATIVA (CPC/2015, 

ART. 833, IV). AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Novo Código de Processo Civil, 

em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto 

diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido 

como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser 

"impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina maior espaço para 

o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que 

examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: 
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EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 

2. No caso, proposta ação de execução de título extrajudicial, e julgados 

improcedentes os embargos à execução, foi determinada, após a busca 

infrutífera por outros bens e valores, a penhora de vencimentos e 

proventos de aposentadoria da executada, o que não se mostra ilegal, à 

luz da recente jurisprudência desta Corte. 3. O Tribunal de origem, 

examinando as circunstâncias da causa, entendeu adequada a limitação 

da constrição a 25% dos valores referentes à aposentadoria e ao salário 

da devedora, percentual que deixou de ser impugnado no recurso 

especial e, ademais, não destoa dos precedentes desta Corte. 4. Em se 

tratando de relação jurídica de trato continuado, nada impede a eventual 

revisão da questão pelas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 505). 5. 

Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. 

Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 

28/06/2019)" ANTE O EXPOSTO, declaro impenhorável a quantia de R$ 

3.599,96 bloqueada da conta bancária do executado e, por consequência, 

determino o cancelamento da constrição e a restituição dos respectivos 

valores ao devedor. Intime-se o advogado do executado, Dr. Leonardo 

Pincelli Carrijo, para apresentar os dados da conta bancária para 

expedição do Alvará de Levantamento. Após, expeça-se Alvará para 

transferência dos valores em favor do executado. Em seguida, intime-se a 

parte exequente para, no prazo de 5 dias, atualizar o valor do débito e 

apresentar nos autos os dados da conta bancária para depósito da 

penhora a ser descontada mensalmente sobre percentual do benefício 

previdenciário do executado. Intimem-se. Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010331-78.2016.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

EDER FERREIRA DE FREITAS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIGMAR MACEIO OAB - MT0016463A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE DE LOURDES MENEZES DA ROCHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO OAB - SP420319 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

8010331-78.2016.8.11.0092. EXEQUENTE: EDER FERREIRA DE FREITAS - 

ME EXECUTADO: ROSANE DE LOURDES MENEZES DA ROCHA Intime-se a 

parte exequente para, no prazo de 5 dias, manifestar-se quanto à 

manifestação da parte executada (ID 28625993). ALTO TAQUARI, 7 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

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

 Código: 45843

Vistos.

Havendo a necessidade de readequar a pauta redesigno a audiência para 

o dia 05/08/2020 às 15h30, 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.: 46921 Nr: 562-80.2014.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DAVI MACIEL DOS 

SANTOS - OAB:19953/O, Jose Bruno Magalhaes - OAB:MT0016147O

 Código: 46921

Vistos.

Havendo a necessidade de readequar a pauta redesigno a audiência para 

o dia 24/06/2020 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.: 48936 Nr: 100-55.2016.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DW, LLdS, PLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Marcos de Paula Alves - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Bruno Magalhaes - 

OAB:MT0016147O

 Código: 48936

Vistos.

Havendo a necessidade de readequar a pauta redesigno a audiência para 

o dia 05/08/2020 às 16h15, 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.: 50310 Nr: 864-41.2016.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Nunes Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE 

SOUZA - OAB:16241, JAIRO CÉZAR DA SILVA - OAB:16249

 Código: 50310

Vistos.

Havendo a necessidade de readequar a pauta redesigno a audiência para 

o dia 22/07/2020 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 Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46792 Nr: 437-15.2014.811.0084

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Martins - OAB:84.314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 437-15.2014.811.0084.

Código: 46792.

De início, é importante ressaltar que a demanda foi proposta em 2014 e até 

o momento não houve a triangularização processual.

No caso dos autos, verifica-se que não foi possível proceder a citação da 

parte requerida, uma vez que ele não foi encontrado no endereço 

declinado nos autos, e intimada a manifestar a parte autora não forneceu 

o necessário.

Assim, vejo que, o caso comporta a ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, razão 

pela qual o feito deve ser extinto.

Nesse sentido:

 " E M E N T ARECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS 

DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO 

PROCESSO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA RÉ – DESÍDIA DA PARTE 

AUTORA EM DILIGENCIAR PARA A IDENTIFICAÇÃO DO ENDEREÇO - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.A citação é ato 

imprescindível do processo, à medida que a sua lacuna acarreta na 

EXTINÇÃO do feito sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto 

de existência e de validade, porquanto não é crível admitir que a parte 

autora diligencie por mais de 03 (três) anos para a identificação do 

ENDEREÇO do réu. (N.U 0004241-08.2013.8.11.0025, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, 

Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no 

DJE 01/08/2019).".

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

Sem Custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido em 15 dias, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

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.: 47600 Nr: 59-25.2015.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria Fernandes de Andrade Vincenzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AUGUSTO FARIAS 

MONTEIRO - OAB:276846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO AUGUSTO FARIAS 

MONTEIRO - OAB:276846

 Código: 47600

Vistos.

Havendo a necessidade de readequar a pauta redesigno a audiência para 

o dia 22/07/2020 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 51290 Nr: 208-50.2017.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA GRAZILIO DE SOUZA 

SINGULANI FRANÇA - OAB:23993/O

 Código: 51290

Vistos.

Havendo a necessidade de readequar a pauta redesigno a audiência para 

o dia 24/06/2020 às 17h00, 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.: 52264 Nr: 831-17.2017.811.0084

 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: Roseli Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 831-17.2017.811.0084.

Código: 52264.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e autorizo a 

expedição do alvará em favor da requerente Roseli Gonçalves para o 

levantamento de saldo junto à Caixa Econômica Federal referente ao PIS e 

FGTS, agência de Alta Floresta/MT.

Em consequência, JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

EXPEÇA-SE o alvará judicial devendo ter a transcrição da presente 

sentença.

RESSALVO expressamente direitos de terceiros ou herdeiros não 

“citados” ou não mencionados no processo.

Custas pela requerente, contudo, suspendo a sua exigibilidade pelo prazo 

de 05 (cinco) anos, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Ciência ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Apiacás-MT, 06 de fevereiro de 2020.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

Comarca de Araputanga

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000031-08.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL DA SILVA JUSTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT8969/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da contestação apresentada pelo requerido. 

Intimo a parte autora para, querendo, impugnar no prazo legal de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000615-12.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EREMITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT8969/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da contestação apresentada pelo requerido. 

Intimo a parte autora para, querendo, impugnar no prazo legal de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000643-77.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS AUGUSTO (AUTOR(A))
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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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000643-77.2019.8.11.0038 AUTOR(A): MARIA APARECIDA DOS 

SANTOS AUGUSTO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

CONDENATÓRIO, ajuizada por MARIA APARECIDA DOS SANTOS 

AUGUSTO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), em que requer 

seja determinado ao Instituto que pague/implante benefício previdenciário 

de prestação continuada, sob o fundamento de que preenche os 

requisitos legais necessários ao reconhecimento do seu direito, contudo a 

parte autora pugnou pela extinção dos pedidos/ação e arquivamento do 

processo porque protocolou/ajuizou 2 (dois) processos, o feito em 

epígrafe e PJe n. 1000642-92.2019.811.0038. É o relato do necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. A parte 

autora/requerente protocolou/ajuizou 2 (dois) processos, o feito em 

e p í g r a f e  -  1 0 0 0 6 4 3 - 7 7 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 3 8  -  e  P J e  n . 

1000642-92.2019.811.0038, ocorrendo a litispendência pela reprodução 

de ação anteriormente ajuizada em curso, idêntica porque possui as 

mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, fato que 

resulta na extinção da ação que foi proposta/protocolada posteriormente. 

Isso posto, EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO – NCPC, art. 485, V. Condeno a(s) 

parte(s) autora/requerente no pagamento das taxas, despesas e custas 

processuais – NCPC, art. 90 e §§ - existentes e, com fulcro na isonomia, 

honorários advocatícios – NCPC, art. 85, caput - fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença, em tese e 

caso reconhecido o direito/benefício econômico pretendido, até a prolação 

desta sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, cuja 

exigibilidade permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

– NCPC, art. 98, § 2º e 3º. Após o trânsito em julgado, certifique. Nada 

requerido do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 5 de 

fevereiro de 2020 - 00:14:13. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53592 Nr: 944-51.2013.811.0038

 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: Antenor Fernando Toniolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Reserva do Cabaçal, Jairo Manfroi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tuliane Patrice Franchi Barros - 

OAB:MT/ 14.517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 

(trinta) dias, acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda de 

algum dos documentos originais – Lei n. 11.419/2006, art. 12, § 5º e 

CNGC, art. 223 e ss. -, bem como manifestarem-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55521 Nr: 369-09.2014.811.0038

 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: A Construtora Oliveira Fernandes Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araputanga/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dyulriman Pinto de Andrade - 

OAB:4966, Paulo Roberto Gomes dos Santos - OAB:13.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 

(trinta) dias, acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda de 

algum dos documentos originais – Lei n. 11.419/2006, art. 12, § 5º e 

CNGC, art. 223 e ss. -, bem como manifestarem-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17515 Nr: 848-46.2007.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Francisco Rauber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elber Ribeiro Coutinho de 

Jesus - OAB:15.020-B, Luciano Boabaid Bertazzo - OAB/MT n.º 

8794-A - OAB:DF/MS 7.657/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 

(trinta) dias, acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda de 

algum dos documentos originais – Lei n. 11.419/2006, art. 12, § 5º e 

CNGC, art. 223 e ss. -, bem como manifestarem-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21727 Nr: 511-86.2009.811.0038

 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: Marques & Caetano Ltda, Domingos Aparecido Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Eletricas Matogrossenses S/A 

Energisa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT, Sergio Henrique K. Kobayashi - OAB:

 Intimação das partes para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 

(trinta) dias, acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda de 

algum dos documentos originais – Lei n. 11.419/2006, art. 12, § 5º e 

CNGC, art. 223 e ss. -, bem como manifestarem-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-59.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, verifica-se que não foi juntado a PETIÇÃO INICIAL 

referente à ação, constando apenas documentos probatórios. Diante 

disso, INTIMO a parte autora para regularização/saneamento do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000258-03.2017.8.11.0038
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Parte(s) Polo Ativo:

CUSTODIA HELENO DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

PROCESSO n. 1000258-03.2017.8.11.0038 Valor da causa: R$ 15.000,00 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, 

Cobrança indevida de ligações, Assistência Judiciária Gratuita, 

Antecipação de Tutela / Tutela Específica]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156) POLO ATIVO: Nome: CUSTODIA HELENO DE ARAUJO Endereço: 

RUA G, Quadra 02, Lote 03, LOTEAMENTO DAURY RIVA, ARAPUTANGA - 

MT - CEP: 78260-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para recolhimento/pagamento da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, o qual, transcorrido in albis, resultará na informação do valor para 

inscrição na dívida ativa, protesto e anotação na margem da 

distribuição/sistema para que, diante de eventual solicitação de certidão, 

possa constar a referência formal – art. 467, caput, da CNGC - e parte 

final do Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de Juízes dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no XV. SENTENÇA: "Visto 

e bem examinado. (...) A reclamante deixou de comparecer na audiência, 

apesar de devidamente intimada para o ato, assim como não apresentou 

justificativa para isso até a abertura da solenidade, determinando a 

legislação – Lei n. 9.099/1995, arts. 9º e 51 – que o processo seja extinto, 

sem resolução do mérito, sempre que, sem justo motivo, deixar de 

comparecer PESSOALMENTE à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento, condenando a parte nas custas, ante a desídia, 

observando, todavia, que no caso de apresentação de justificativa 

suficiente da ausência poderá ser isenta do pagamento das despesas 

processuais/custas. O § 1º do art. 51 da Lei n. 9.099/1995 preceitua que a 

extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de previa 

intimação pessoal da parte, cuja aplicação do Código Processual Civil é 

subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico naquela especial. Isso posto, julgo EXTINGO O PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - Lei n. 9.099/1995, art. 51, I -, bem como 

CONDENO a parte reclamante CUSTODIA HELENO DE ARAUJO, no 

pagamento das custas, taxas e despesas processuais. (...) Juiz de 

Direito." VALOR PARA PAGAMENTO: R$ 573,89 (quinhentos e setenta e 

três reais e oitenta e nove centavos). 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. ARAPUTANGA, 7 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: 1000274-83.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE RIBEIRO FERREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 7 de fevereiro de 2020 MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-83.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE RIBEIRO FERREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 7 de fevereiro de 2020 MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-67.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LUAN ELIZARDO DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SOARES DA SILVA OAB - MT25341/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A.A. VIDOTTI EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 7 de fevereiro de 2020 MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000288-67.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LUAN ELIZARDO DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SOARES DA SILVA OAB - MT25341/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A.A. VIDOTTI EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 7 de fevereiro de 2020 MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000320-72.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON AGNALDO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora 

para comparecimento na AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

REDESIGNADA PARA 16/04/2020 14:00 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000339-78.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LENI AUGUSTA DE JESUS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO OAB - MT24178/O (ADVOGADO(A))

MARIANA PASTURELLI CINTRA OAB - MT20459/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade do Recurso Inominado interposto nos 

autos. Diante disso, INTIMO a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões recursais.

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48673 Nr: 1153-85.2015.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMRdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Piroseli - 

OAB:23144-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço n.º 003/2019/Vara Única e Juizado 

Especial, IMPULSIONO os autos a fim de intimar a parte Requerente, via 

DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente constituído, da r. sentença 

prolatada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 60801 Nr: 2793-55.2017.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FNdS, VNdS, GNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:, Lucas 

Vitorassi - OAB:27391/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o cumprimento do mandado de prisão civil em face do 

executado, DEFIRO em parte o pedido de fl.124, notadamente a urgência 

que o caso requer.

PROCEDA-SE com a intimação pessoal da representante das alimentadas 

– FABIANE NEVES DOS SANTOS, filha de Risolene do Nascimento de 

Jesus e de Eliezer Pereira dos Santos, nascida em 18/08/1984, residente 

na Rua José Cavalcante de Souza, nº 374, Bairro Vila Rica, em 

Arenápolis/MT, telefone 9 9641-3541 - para que forneça, no ato da 

intimação, seu número de telefone atualizado e informe se o executado 

adimpliu a dívida alimentar.

CIENTIFIQUE-SE, ainda, que lhe fora nomeado defensor dativo (Dr. Lucas 

Vitorassi – telefone: 9 9913-5455)em virtude da ausência de atuação de 

Defensor Público no Núcleo da Defensoria desta Comarca de 

Arenápolis/MT.

Intime-se com urgência.

Por se tratar de réu preso, SERVE A PRESENTE DECISÃO DE MANDADO 

DE INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65167 Nr: 161-22.2018.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DDSDS, KSDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Piroseli - 

OAB:23144-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço n.º 003/2019/Vara Única e Juizado 

Especial, IMPULSIONO os autos a fim de intimar a parte Requerente, via 

DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente constituído, da r. sentença 

prolatada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66095 Nr: 602-03.2018.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual, Valdemar Fontoura Machado, Gildete Francisca 

Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valeria Bispoo de Souza, Joilton Gomes de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:15756, Soraya Rodrigues de Oliveira Pereira - OAB:15755-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Vitorassi - 

OAB:27391/O, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - OAB:MT/10186/O

 Vistos.

Prestei, nesta data, informações ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, referente aos Habeas Corpus nº 1019374-41.2019.8.11.0000, 

conforme razões expostas no incluso ofício anexo.

Remetam-se cópia do estudo psicossocial ao representante do Ministério 

Público para providências que entender provenientes.

Cumpra-se a decisão proferida em audiência (fls.469/470).

Às providências.

Victor Lima de Pinto Coelho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6630 Nr: 768-94.2002.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: João Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco André Wieczoreck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Araújo Silva - 

OAB:72.368/SP, Elias Bernardo Souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE MATIAS DE 

OLIVEIRO - OAB:2226/MT

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, RECOLHER OS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE 

DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA A FIM DE QUE SE DÊ 

CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO NO 

ENDEREÇO INDICADO ÀS FLS. 124 DOS AUTOS FÍSICOS.

DEVE O DOUTO CAUSÍDICO SE ATENTAR A QUANTIDADE DE ATOS A 

SEREM EMPREENDIDOS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA BEM COMO PAGAR O 

VALOR ADEQUADO, VISANDO DAR MAIOR CELERIDADE AO 

CUMPRIMENTO DO MESMO.

SALIENTO QUE OS VALORES DEVIDOS DEVERÃO SER PAGOS 

MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE GUIA A SER EMITIDA JUNTO AO SITE DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA REDE MUNDIAL DE 

COMPUTADORES(WWW.TJMT.JUS.BR) NO LINK DE EMISSÃO DE GUIA DE 

DILIGÊNCIA, DEVENDO, AO FIM, ENCAMINHAR O COMPROVANTE DO 

DEPÓSITO POR INTERMÉDIO DE PETIÇÃO NOS AUTOS RESPECTIVOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 53629 Nr: 1661-94.2016.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wevellim Germano Correa Portela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILKER CHRISTI CORREA - 

OAB:12228

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de suspensão condicional do processo, pelo prazo de 

02 (dois) anos, e HOMOLOGO as seguintes condições:

 (i) Perda de eventual fiança em favor do Conselho da Comunidade da 

Comarca de Arenápolis em favor da Cadeia Pública.

 (ii) Comparecimento mensal e obrigatório ao juízo para informar e justificar 

suas atividades.

(iii) Pagamento de duas cadeiras de escritório almofadadas em favor do 

Quartel da Polícia Militar de Santo Afonso/MT, no prazo de trinta dias.

(iv) Proibição de mudar de residência sem comunicar ao juízo.

Certifique-se a secretaria quanto ao recolhimento de fiança.

OFICIE-SE ao Comandante da Polícia Militar de Santo Afonso para que 

certifique quanto ao recebimento de duas cadeiras de escritório 

almofadadas pelo denunciado Wevellim Germano Correa Portela.

Concedo o prazo de dez dias para que o acusado informe seu endereço 

atualizado. Com a juntada do endereço, expeça-se Carta Precatória à 

Comarca de Barra do Bugres/MT para que fiscalize o cumprimento das 

condições fixadas nesta presente solenidade.

Saem os presentes intimados sobre a presente decisão e o requerido 

intimado a apresentar seu endereço atualizado no prazo de dez dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 58671 Nr: 1502-20.2017.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Nortelândia- MT, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonatan Dias Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Vitorassi - 

OAB:27391/O

 Vistos.

 Resta prejudicada a realização da presente audiência, tendo em vista a 

NÃO DEVOLUÇÃO DO MANDADO pela Senhora Oficiala de Justiça.

INTIME-SE a Senhora Oficiala de Justiça para que devolva o mandado de 

intimação n° 6035 devidamente cumprido, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de responder administrativamente.

Ante a ausência da atuação de Defensor Público nesta comarca, nomeio o 

dr. Lucas Vitorassi para o presente ato e arbitro o equivalente a dois 

URHs a serem suportados pela Fazenda Pública. Expeça-se a certidão de 

honorários.

Intime-se e cumpra-se.

Após, tornem-me os autos conclusos imediatamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59813 Nr: 2269-58.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isadora Gomes de Souza Vaz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristina Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Piroseli - 

OAB:23144-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço n.º 003/2019/Vara Única e Juizado 

Especial, IMPULSIONO os autos a fim de intimar a parte Requerente, via 

DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente constituído, da r. sentença 

prolatada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 60311 Nr: 2525-98.2017.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Moreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Vitorassi - 

OAB:27391/O

 Vistos.

 Remetam-se os autos ao Ministério Público para que manifeste quanto a 

certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl. 52.

Após, tornem-me conclusos imediatamente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 76278 Nr: 830-41.2019.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Nova Marilândia / 

MT, Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Venancio Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Vitorassi - 

OAB:27391/O

 Vistos.

 Ante a ausência da atuação de Defensor Público nesta comarca, nomeio 

o advogado Dr. Luas Vitorassi para patrocinar os interesses do 

denunciado, com arbitramento de honorários em momento oportuno.

Aguarde-se o retorno da carta precatória e após tornem-me os autos 

conclusos imediatamente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 76279 Nr: 831-26.2019.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Nova Marilândia / 

MT, Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo da Silva Menezes, Edivan Rosário dos 

Santos Pego

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Vitorassi - 

OAB:27391/O

 Vistos.

 Resta prejudicada a realização da presente audiência em relação ao 

acusado Edvaldo da Silva Menezes, tendo em vista a NÃO DEVOLUÇÃO 

DO MANDADO pela Senhora Oficiala de Justiça.

INTIME-SE a Senhora Oficiala de Justiça para que devolva o mandado de 

intimação n° 6152 devidamente cumprido, no prazo de 48 (quarenta e oito) 
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horas, sob pena de responder administrativamente.

Ante a ausência da atuação de Defensor Público nesta comarca, nomeio o 

dr. Lucas Vitorassi para atuar nos interesses do acusado, com 

arbitramento de honorários em momento oportuno.

Após, tornem-me os autos conclusos imediatamente.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 76739 Nr: 973-30.2019.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erivelton Aparecido Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Vitorassi - 

OAB:27391/O

 Vistos.

 Resta prejudicada a realização da presente audiência, tendo em vista a 

NÃO DEVOLUÇÃO DO MANDADO pelo Senhor Oficial de Justiça.

INTIME-SE o Senhor Oficial de Justiça para que devolva o mandado de 

intimação n° 6157 devidamente cumprido, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de responder administrativamente.

Ante a ausência da atuação de Defensor Público nesta comarca, nomeio o 

dr. Lucas Vitorassi para patrocinar os interesses do acusado, com 

arbitramento de honorários em momento oportuno.

Intime-se e cumpra-se.

Após, tornem-me os autos conclusos imediatamente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 78350 Nr: 1779-65.2019.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Vitorassi - 

OAB:27391/O

 Vistos.

 Resta prejudicada a realização da presente audiência, tendo em vista a 

NÃO DEVOLUÇÃO DO MANDADO pela Senhora Oficiala de Justiça.

INTIME-SE a Senhora Oficiala de Justiça para que devolva o mandado de 

intimação n° 6035 devidamente cumprido, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de responder administrativamente.

Ante a ausência da atuação de Defensor Público nesta comarca, nomeio o 

dr. Lucas Vitorassi para patrocinar os interesses do denunciado, com 

arbitramento de honorários em momento oportuno.

Intime-se e cumpra-se.

Após, tornem-me os autos conclusos imediatamente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 78733 Nr: 1958-96.2019.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Lino de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Vitorassi - 

OAB:27391/O

 Vistos.

 Ante a ausência da atuação de Defensor Público nesta comarca, nomeio 

o advogado Dr. Luas Vitorassi para patrocinar os interesses do 

denunciado, com arbitramento de honorários em momento oportuno.

Aguarde-se o retorno da carta precatória e após tornem-me os autos 

conclusos imediatamente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 80644 Nr: 2862-19.2019.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Nortelândia- MT, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourivaldo dos Santos Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Vitorassi - 

OAB:27391/O

 Vistos.

 Ante a ausência da atuação de Defensor Público nesta comarca, nomeio 

o advogado Dr. Luas Vitorassi para patrocinar os interesses do 

denunciado, com arbitramento de honorários em momento oportuno.

Remetam-se os autos ao Ministério Público para que manifeste quanto a 

certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl. 49.

Após, tornem-me conclusos imediatamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53765 Nr: 1764-04.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisangela Maria da Silva, MKDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Nunes de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:, Silvio 

Ferreira Freitas - OAB:19920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840, Luis Eduardo Piroseli - OAB:23144/O

 Impulsionam-se os presentes autos, afim de Intimar o Defensor Dativo, Dr. 

Silvio Ferreira Freitas, para que, no prazo de 10 (dez) dias apresente 

alegações finais em forma de memorial, REPRESENTANDO A PARTE 

REQUERENTE/AUTORA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65045 Nr: 99-79.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joel Manoel Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Gomes, Maria Lub de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA APARECIDA DA SILVA 

- OAB:17549

 VISTOS

INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados/defensores, para que 

esclareçam, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, se pretendem a 

produção de novas provas ou o julgamento imediato da lide.

Esclarecidas às provas, tornem-me concluso para saneamento ou 

julgamento antecipado.

Às providências.

VICTOR LIMA PINTO COELHO,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49357 Nr: 1515-87.2015.811.0026

 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: DJdSA, DdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRFdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Piroseli - 

OAB:23144-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço n.º 003/2019/Vara Única e Juizado 

Especial, IMPULSIONO os autos a fim de intimar a parte Requerente, via 

DJE/MT, por meio de seu procurador, da r. sentença prolatada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54666 Nr: 2446-56.2016.811.0026

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Piroseli - 

OAB:23144-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço n.º 003/2019/Vara Única e Juizado 

Especial, IMPULSIONO os autos a fim de intimar a parte Requerente, via 

DJE/MT, por meio de seu procurador, da r. sentença prolatada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54804 Nr: 2519-28.2016.811.0026

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Bosco de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Piroseli - 

OAB:23144-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - OAB:

 Nos termos da Ordem de Serviço n.º 003/2019/Vara Única e Juizado 

Especial, IMPULSIONO os autos a fim de intimar a parte Requerente, via 

DJE/MT, por meio de seu procurador, da r. sentença prolatada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57739 Nr: 919-35.2017.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KGR, TJRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO GÓES DE ARAUJO - 

OAB:, Luiz Eduardo Piroseli - OAB:23144-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço n.º 003/2019/Vara Única e Juizado 

Especial, IMPULSIONO os autos a fim de intimar a parte Requerente, via 

DJE/MT, por meio de seu procurador, da r. sentença prolatada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58800 Nr: 1601-87.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Djalma Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte requerente para apresentar memoriais finais, no prazo 

legal, sob pena preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61305 Nr: 3099-24.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Piroseli - 

OAB:23144-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço n.º 003/2019/Vara Única e Juizado 

Especial, IMPULSIONO os autos a fim de intimar a parte Requerente, via 

DJE/MT, por meio de seu procurador, da r. sentença prolatada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65166 Nr: 160-37.2018.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DDSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Piroseli - 

OAB:23144-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço n.º 003/2019/Vara Única e Juizado 

Especial, IMPULSIONO os autos a fim de intimar a parte Requerente, via 

DJE/MT, por meio de seu procurador, da r. sentença prolatada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73845 Nr: 4440-51.2018.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Piroseli - 

OAB:23144-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço n.º 003/2019/Vara Única e Juizado 

Especial, IMPULSIONO os autos a fim de intimar a parte Requerente, via 

DJE/MT, por meio de seu procurador, da r. sentença prolatada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49039 Nr: 1325-27.2015.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Miranda da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauri de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Piroseli - 

OAB:23144-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 Nos termos da Ordem de Serviço n.º 003/2019/Vara Única e Juizado 

Especial, IMPULSIONO os autos a fim de intimar a parte Requerente, via 

DJE/MT, por meio de seu procurador, da r. sentença prolatada.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-96.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CRISPIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000228-96.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:PATRICIA 

CRISPIN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE FRAUZINO 

MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 

10/06/2020 Hora: 12:20 , no endereço: Juscelino Kubitschek, 629E, Vila 

Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 . CUIABÁ, 7 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: 1000370-37.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON XAVIER MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA OAB - MT23680/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))
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Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000370-37.2019.8.11.0026. REQUERENTE: MILTON XAVIER MEIRA 

REQUERIDO: OI S/A VISTOS. INTIME-SE a parte executada para cumprir 

voluntariamente a sentença no prazo de quinze dias, sob pena de, 

quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

da condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior expedição de mandado 

de penhora e avaliação (§ 3º). Caso a parte devedora não efetue, no 

prazo legal o depósito do montante discriminado, será acrescida multa ao 

cálculo apresentado, em continuidade, e a requerimento do credor, 

expedir-se-á mandado de penhora e avaliação, que recairá sobre tantos 

bens quanto os necessários para garantir a dívida. Efetivada a penhora, 

poderá o executado apresentar embargos à execução, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95. Recaindo a 

penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do devedor. 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Oportunamente, defiro o pedido Id. 

27324739. EXPEÇA-SE com o necessário. Por fim, registre-se nos 

cadastros dos autos que o presente processo está tramitando em fase de 

cumprimento de sentença. Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA 

PINTO COELHO Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-77.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA OAB - MT0021822A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000184-77.2020.8.11.0026. AUTOR: RODRIGO TOBIAS CHAVES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO VISTOS. Cuida-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais com pedido de tutela de urgência e 

evidências ajuizada por RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA em face de 

BANCO BRADESCO S/A, na qual o autor pleiteia, liminarmente, a 

concessão de tutela de urgência, para determinar que a parte requerida 

retire o nome do requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob 

pena de multa diária. Para tanto, o autor alega que o requerido realizou 

contato telefônico na data de 24.01.2020 para cobrança de uma dívida, 

contudo, afirma não haver qualquer débito com o banco promovido. Afirma 

que, em razão do contato telefônico realizado pela parte promovida, tendo 

em vista que até o momento do contato desconhecia o débito cobrado, 

dirigiu-se até a Junta Comercial e ao consultar o seu CPF constatou que o 

réu mantém uma negativação em seu nome, no valor de R$148,50, incluída 

em 15/07/2015. Aduz que o citado débito é inexistente, razão pela qual 

requereu a exclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção creditícia, 

ao final, requer a condenação do demandado ao pagamento de 

indenização por danos morais. É o breve relato. Fundamento e decido. Nos 

termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. In casu, 

conquanto o autor defenda a inexistência do débito negativado, não trouxe 

qualquer início de prova material capaz de comprovar minimamente com o 

alegado. Desta feita, ao menos prima facie, não é possível identificar a 

probabilidade do direito deduzido. Ademais, considerando que a 

negativação foi inserida em 15/07/2015 – há mais de 04 anos –, não 

identifico situação de risco que não possa aguardar o contraditório e a 

instrução processual, a fim de se aferir, com segurança, a eventual 

inexistência do débito negativado. Diante do exposto, com amparo no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de uma análise 

exauriente por ocasião do julgamento meritório, INDEFIRO o pedido liminar. 

CITE-SE e NOTIFIQUE-SE a parte Promovida de todo o teor da presente 

ação, bem como para que compareça perante este Juizado Especial Cível, 

no Fórum desta Comarca, para audiência de conciliação a ser realizada 

em data designada pelo senhor conciliador, conforme sua pauta. 

ADVIRTA-SE a parte Promovida quanto as consequências do seu não 

comparecimento à audiência de conciliação (arts. 18, § 1o e 20 da Lei n.° 

9.099/95). NOTIFIQUE-SE o Promovente para tomar as providências 

pertinentes, constando da intimação que sua ausência implicará extinção 

do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/95. Cabe salientar 

que é necessário o comparecimento pessoal das partes a qualquer das 

audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física seja 

representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9o, § 4o, da Lei n° 9.099/95). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. As providências. VICTOR LIMA 

PINTO COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001028-61.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVALDO FERREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS OAB - MT23652/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):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1001028-61.2019.8.11.0026. REQUERENTE: RONIVALDO FERREIRA DIAS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito e Reparação de Danos Morais, com pedido Liminar, 

proposta por RONIVALDO FERREIRA DIAS em face de VIVO S.A, ambas 

as partes já qualificadas. Assevera o reclamante que celebrou contrato 

com a reclamada para obtenção de serviços de telefonia móvel, 

modalidade pós-pago, contudo, em razão de sucessivos reajustes 

mensais inesperados requereu o cancelamento do plano pós-pago com 

consequente retorno ao plano na modalidade pré-pago. Discorreu que por 

erro da empresa reclamada teve o cancelamento de sua linha telefônica, 

quando na verdade apenas solicitou o cancelamento dos serviços 

pós-pago contratado. Segue historiando que diante do erro constatado 

entrou em contato com a reclamada, contudo, foi informado que somente 

teria sua linha reativada posterior ao pagamento de débitos existentes em 

seu CPF, referente a outra linha telefônica, que inclusive encontram-se 

prescritos, tendo em vista referirem-se ao ano de 2013. Ressaltou, ainda, 

que possui o mesmo número de celular há uma década, que o utiliza para 

trabalho, cujo número da referida linha consta gravados em seus cartões 

de visitas, uniforme de trabalho e placa de identificação de sua tapeçaria, 

sendo que a desativação de seu número tem lhe causa grandes 

transtornos e prejuízos. Aduz, ainda, que a reclamada aproveita-se da 

situação para impor ao autor o pagamento de supostos débitos relativos 

ao ano de 2013, de outra linha, que nunca antes lhe fora cobrado. Ao 

final, requereu antecipação de tutela para ver reativada sua linha, sob 

pena de multa diária no importe de quinhentos reais. Com a inicial juntou os 

documentos que reputou pertinentes. É o breve relatório. Fundamento e 

decido. A tutela de urgência (cautelar ou antecipada) está disciplinada no 

art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, e tem como requisitos 

concomitantes a existência de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

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. Pois bem! Em um juízo de sumária 

cognição, entendo que os requisitos para o deferimento do pedido de 

tutela de evidência não estão presentes. No caso, os fatos narrados pelo 

promovente e os documentos juntados aos autos não são capazes de 

convencer este magistrado, em sede de cognição sumária, acerca da 

existência do direito vindicado. Assim, entendo necessária uma dilação 

probatória mais acurada dos fatos. Com efeito, os documentos de ID’s 

26100072 e 26100073 apenas demonstram que o reclamante efetuou dois 
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pagamentos no mesmo mês de setembro/2019, contudo, não cuidou de 

juntar quaisquer boletos/faturas referentes a linha que se pretende 

restabelecer, o que possibilitaria aferição de possíveis avisos de 

cobrança referente a débitos anteriores, bem como possíveis avisos 

quanto a sujeição de eventual suspensão parcial/total dos serviços da 

linha em caso de não pagamento. Dessa forma, considerando a ausência 

dos requisitos autorizadores ao deferimento da tutela da evidência, o seu 

indeferimento é medida de rigor. Ante o exposto, sem prejuízo de uma 

análise exauriente por ocasião do julgamento meritório, INDEFIRO A 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. Tendo em vista que já 

houve a realização da audiência conciliatória e considerando, ainda, a 

contestação apresentada nos autos, intime-se o reclamante para, caso 

queira, ofereça sua impugnação à contestação. Após, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado da lide. Cumpra-se. Às 

providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001044-15.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENIL PARDIM VILAS BOAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS OAB - MT23652/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMEIRE LUCIA GRABOVSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1001044-15.2019.8.11.0026. REQUERENTE: LUCENIL PARDIM VILAS 

BOAS REQUERIDO: ROSEMEIRE LUCIA GRABOVSKI V I S T O S. Trata-se 

de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, com 

pedido liminar, vertida pela autora da demanda sob a alegação de ter sido 

vítima de virulentas acusações e ataques por meio virtual, iniciadas a partir 

de um vídeo gravado e postado pela requerida, o qual, se dizendo 

coproprietária do condomínio onde as partes possuem imóvel, narra 

suposto cometimento de atitudes ditatoriais imputada à requerente. 

Assinala, ainda, que o aludido vídeo, em que pese não mencionar o nome 

da requerente, faz referências que induzem ao raciocínio lógico de que se 

tratava de sua pessoa, além de voltar a postar em sua rede social 

(Facebook), novo vídeo que teria não só reproduzido a notícia de que a 

requerente ordenou ao seu inquilino que arrebentasse o portão do 

condomínio, como reitera as acusações, acusando-a de fatos inverídicos, 

mencionando o nome da autora de forma pejorativa. Pretende, assim, a 

imposição de obrigação de fazer à requerida responsável pelo 

armazenamento do vídeo, no sentido de proceder a retirada imediata do 

conteúdo ofensivo das postagens realizadas, assim como requer 

indenização por danos morais, pelo que denomina de ataque injustificado à 

sua honra pessoal que lhe casou prejuízos emocionais, psicológicos e 

moral, bem como retrate-se de forma pública. Com a inicial juntou os 

documentos que reputou pertinentes. É o breve relatório. Fundamento e 

decido. A tutela de urgência (cautelar ou antecipada) está disciplinada no 

art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, e tem como requisitos 

concomitantes a existência de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

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. Pois bem! Enveredando sobre o 

cerne da controvérsia, é forçoso registrar desde logo que a matéria 

judicializada trata da já conhecida confrontação entre direitos de índole 

constitucional, naquilo que a doutrina constitucionalista denominou de 

colisão de direitos fundamentais. No caso em tela, de um lado o direito à 

intimidade, à honra subjetiva e à reputação e doutro a liberdade de 

expressão. Antes mesmo de adentrar ao debate, cabe recordar que de 

fato estamos em plena Era Digital, em que a superexposição da imagem é 

cada vez mais frequente e rotineira, na medida em que democratizados os 

espaços de divulgação de ideias, imagens, opiniões e manifestações, 

trazidos pela nova realidade das chamadas “mídias sociais”. E aqui cabe o 

primeiro pressuposto a ser considerado: quanto maior a exposição, 

quanto mais fácil a divulgação de opiniões e imagens, que não mais 

precisam de veículos públicos para sua propagação, maior a 

responsabilidade e os limites que incidem sobre o uso privado dessas 

redes de relacionamento social disponibilizadas no mundo digital. Faz-se 

obrigatória a ponderação para que se possa situar o locus do debate 

proposto na lide que, à toda evidência, ao se assistir o vídeo feito pela 

demandada, verifica-se que em momento nenhum o vídeo se desvelou 

informativo, fazendo a narrativa de acontecimentos e imputando à 

requerente a responsabilidade por atitudes de terceiros, narrando, em tom 

mais forte e incisivo, fatos acontecidos segundo uma versão pouco 

esclarecedora, desponderada e desarrazoada, desacompanhado de 

provas das alegações vertidas, sem qualquer utilidade pública. Em primeiro 

giro verbal, na esteira de tudo o que se colocou nos autos, a maior 

liberdade e difusão de espaços para a manifestação de opiniões e ideias, 

em especial nas redes sociais, também significa maiores 

responsabilidades e deveres aos usuários dessas ferramentas. A 

Constituição da República assegura o direito à livre manifestação de ideias 

e opiniões, as quais não precisam ser agradáveis, educadas ou polidas, 

desde que não desbordem para a agressão pessoal. Voltando os olhos ao 

caso em tela, verifica-se que o vídeo gravado e divulgado pela requerida 

não se trata apenas de manifestação de ideias e opinião, mas possui 

objetivo de expor, acusar a requerente, ridicularizando-a ao lhe imputar a 

culpa por atos de terceiros, associando à requerente a imagem de 

irresponsável, negligente, que não se importa com seus inquilinos e 

demais moradores do condomínio. Tenho para comigo que está 

evidenciado o exagero, a irrazoabilidade, a total falta de limite no exercício 

da liberdade de expressão, na medida em que acusou a requerente, de 

forma clara, por atos de terceiros, o que desborda, em muito, do conceito 

de livre manifestação responsável e ponderada de ideias. Ante o exposto, 

defere-se o pedido liminar para determinar à requerida que, no prazo de 

24 horas, promova a retirada de sua rede social de vídeos ou publicações 

com ofensas imputadas à parte autora, sob pena de imposição de multa 

diária. CITE-SE e NOTIFIQUE-SE a parte Promovida de todo o teor da 

presente ação, bem como para que compareça perante este Juizado 

Especial Cível, no Fórum desta Comarca, para audiência de conciliação a 

ser realizada em data designada pela senhora conciliadora, conforme sua 

pauta. ADVIRTA-SE a parte Promovida quanto as consequências do seu 

não comparecimento à audiência de conciliação (arts. 18, § 1o e 20 da Lei 

n.° 9.099/95). NOTIFIQUE-SE a Promovente para tomar as providências 

pertinentes, constando da intimação que sua ausência implicará extinção 

do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/95. Cabe salientar 

que é necessário o comparecimento pessoal das partes a qualquer das 

audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física seja 

representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9o, § 4o, da Lei n° 9.099/95). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. As providências. VICTOR LIMA 

PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-51.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VINICIUS MARTINS NEPOMUCENO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA ATALA CASTILHO OAB - MT0010769A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000242-51.2018.8.11.0026. REQUERENTE: PAULO VINICIUS MARTINS 

NEPOMUCENO REQUERIDO: AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA - ME VISTOS. 

Expedido mandado de intimação da parte, conforme se infere da diligência, 

esta restou infrutífera, tendo o Sr. Oficial certificado que em razão da 

mudança de residência da requerente, não foi possível proceder sua 

intimação. A teor do que prescreve o parágrafo único, do artigo 274, do 

CPC, “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, considerando que a parte requerente não comunicou ao Juízo a 

modificação de seu endereço, há que se reconhecer a validade da 
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diligência e sua inércia em se opor à sentença. Por tais razões, certificado 

o trânsito em julgado da referida sentença, promovam-se o arquivamento 

do feito, com as cautelas de estilo. Cumpra-se. Às providências. VICTOR 

LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-07.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISTONE ALVES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

Vistos. Com fulcro no art. 38 da Lei de nº. 9.099/95, dispenso o relatório. 

Inicialmente, verifica-se que a sentença lançada ao Id. 28221547 não 

guarda qualquer relação com os presentes autos, razão pela qual, tendo 

em vista o lançamento equivocdo, torno sem efeito o seu conteúdo. O 

Promovente, apesar de devidamente intimado, deixou de comparecer a 

sessão de conciliação designada por este juízo. É o que se extrai do termo 

de tentativa de conciliação constante dos autos (id nº 22225219). Dessa 

forma, considerando que o Promovente foi devidamente intimado, e 

constatando o seu não comparecimento, sem apresentar prévia 

justificativa de sua ausência, arrimado no art. 51, inciso I, da Lei nº. 

9.099/95, julgo extinto o presente feito sem a resolução de seu mérito. 

Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado, anotando-se a 

extinção e arquivando-se os autos. Acaso haja recurso, e sendo ele 

tempestivo, intime-se a parte contrária, independentemente de conclusão, 

para apresentar as respectivas contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. 

Publicada com a inserção no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Comarca de Aripuanã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 56163 Nr: 162-20.2015.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GOUVEIA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR PILEGI 

RODRIGUES - OAB:7437/MT

 VISTOS.

Considerando que pendente a oitiva da testemunha Altuir Antônio Zanoni, 

DESIGNO a data de 16.04.2020, às 15h50min, para audiência de instrução.

Intime-se a testemunha e a Defesa. Considerando que foi decretada a 

revelia do réu (151), não há necessidade de intimá-lo.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61691 Nr: 1597-92.2016.811.0088

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANEIDE ANACLETO 

RODRIGUES - OAB:26190/O, JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - 

OAB:21.709/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-B

 VISTOS.

Verifica-se dos autos que o executado informou a quitação do débito 

alimentar, requerendo a extinção do feito (ref.84). Contudo não há 

informação quanto a intimação da exequente para concordância ou não.

Assim, antes de analisar o pedido de extinção, determino a intimação da 

parte exequente, a fim de que informe se o débito alimentar foi 

devidamente cumprido, no prazo de 05 dias. Consigno que o silêncio será 

interpretado como anuência tácita.

Em caso de discordância do pedido de extinção, deverá a exequente 

apresentar cálculo atualizado do débito remanescente, intimando-se o 

executado para pagamento.

Com a informação de quitação ou o decurso do prazo, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 76132 Nr: 2207-89.2018.811.0088

 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: VANESSA TONIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA TONIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-B

 VISTOS.

Considerando que o Gestor Geral certificou que não há peritos na área de 

medicina cadastrado neste Juízo (ref.68), bem como a necessidade na 

realização da perícia, determino que seja oficiado à Secretaria Municipal 

de Saúde de Aripuanã, a fim de que indique os médicos atuantes nesta 

Comarca, bem como se há algum com especialização em neurologia.

Com a resposta, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 83876 Nr: 1585-73.2019.811.0088

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Civil de Aripuanã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON SALOMAO DE MENEZES, 

GILBERTO FRANCISCO DA SILVA, PEDRO FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARKO ADRIANO KREFTA - 

OAB:22427-O/MT

 VISTOS.

Cuida-se de pedido de restituição de aparelho celular apreendido quando a 

elaboração do presente auto de prisão em flagrante.

Aduz o requerente Anderson Salomão de Menezes que o referido objeto 

se encontra apreendido na Delegacia de Polícia sem qualquer autorização 

judicial, bem como que não há nos autos qualquer pedido de quebra de 

sigilo telefônico, ferindo, assim, o direito constitucional de propriedade do 

autor.

Com vistas dos autos, o Ministério Público manifestou pelo indeferimento 

do pedido, alegando que houve a representação da Autoridade Policial 

pelo decreto de quebra de sigilo de dados e busca exploratória nos 

aparelhos celulares apreendidos no presente auto.

Em consulta ao sistema Apolo, verifico que a representação da Autoridade 

Policial foi distribuída sob o nº 2095-86.2019.811.0088 –Cód.84701, sendo 

o pedido indeferido na data de 29.01.2020.

É o relato. Decido.

Tendo em vista o indeferimento do pedido de quebra de sigilo de dados e 

busca exploratória dos aparelhos celulares apreendidos neste auto, 

consoante mencionado acima, entendo que não há porque manter os 

referidos objetos em posse da Autoridade Policial, razão pela qual, DEFIRO 

o pedido de restituição formulado pelo autor.

Intime-se o requerente, a fim de que compareça a Delegacia de Polícia 

para retirada de seus celulares.

Intime-se a Autoridade Policial desta decisão.

Ciência ao Ministério Público.

Certifique-se quanto a distribuição de ação penal referente aos fatos 

narrados nestes autos, sendo positivo, translade-se cópia integral do 

presente feito para ela, arquivando-o posteriormente o feito. Em caso 
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negativo, aguarde-se a distribuição da ação penal.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 87646 Nr: 3903-29.2019.811.0088

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GIRLENO SANTANA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO RODRIGO DA SILVA - 

OAB:25225/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se de pedido de restituição de veículo apreendido c/c pedido de 

tutela antecipada protocolado por Girleno Santana de Jesus.

Compulsado detidamente os autos, em análise mais especificadamente ao 

termo de exibição e apreensão, verifico que não fora apreendida nenhuma 

motocicleta com as descrições mencionadas pelo autor no presente 

pedido.

Além do mais, a procuração encartada ao feito não foi outorgada ao 

advogado peticionante, nem há nos autos substabelecimento repassado a 

esse.

Assim, intime-se o autor, por seu advogado, para que indique o correto 

processo em que o bem a ser restituído foi apreendido, bem como junte 

procuração dando lhe poderes para ingressar com o pedido em tela. No 

prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Às providências.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53267 Nr: 2050-92.2013.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE SOUZA VALDOVINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCELO DE SOUZA VALDOVINO, 

Filiação: Gilmar Valdovino Leitao e Jane Bevalo de Souza, brasileiro(a), 

Telefone 99939-0403. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO ACERCA DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO PARA O DIA 16/04/2020, ÀS 17:20 HORAS

Despacho/Decisão: VISTOS.Compulsando os autos, verifica-se que a 

citação do acusado foi realizada por edital (ref.13 e 23) e a resposta à 

acusação apresentada por negativa geral, o que já serve a concluir que, 

tendo a denúncia atendido aos requisitos do artigo 41 do CPP, trazendo, 

ademais,elementos colhidos durante as investigações, os quais dão 

sustentáculo para a denúncia, não se tratando de nenhuma das hipóteses 

de absolvição sumária disposta no art. 397 do Código de Processo Penal, 

a continuação da ação penal é medida de rigor, inclusive para 

proporcionar ao réu o exercício do contraditório amplo, designo audiência 

de instrução para o dia 16 de abril de 2020 às 17h20min.Na audiência 

serão inquiridas as testemunhas arroladas pela Acusação e pela Defesa, 

bem como interrogado o acusado.Ante a revelia até agora do acusado, ao 

MP para eventual indicação de informações do possivel paradeiro do réu. 

Ciência ao Ministério PúblicoApós, conclusos.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, VANDERLEI LIZI DE 

OLIVEIRA, digitei.

Aripuanã, 06 de fevereiro de 2020

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 54847 Nr: 1409-70.2014.811.0088

 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: VALERIA EGER IECHENBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOLINO EGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 Pelo exposto, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO, por sentença, a partilha amigável celebrada nestes autos, na 

forma do esboço apresentado às fls. 85/90 e assinado por todos os 

herdeiros do de cujus, para que produza seus jurídicos e devidos efeitos, 

atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, salvo erro, 

omissão e ressalvados direitos de terceiros, sobretudo da Fazenda 

Pública.Com o trânsito em julgado, EXPEÇAM-SE os FORMAIS DE 

PARTILHA e os ALVARÁS referentes aos bens e às rendas por ele 

abrangidos.Ainda, INTIME-SE o Fisco para que proceda ao lançamento 

administrativo dos impostos devidos, sendo certo de que não ficará 

limitado aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros, a teor 

do que dispõe o art. 662, § 2º, do CPC.CONDENO os requerentes ao 

pagamento das custas e taxas judiciárias pertinentes.Após todas as 

formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e baixas 

de estilo. EXPEÇA-SE o necessário, observados os requisitos do artigo 

655 do CPC. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54852 Nr: 1285-51.2014.811.0100

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANDO BOURSCHEID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniella Maia Dutra - 

OAB:18410/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora, por meio de seu procurador constituído, para que 

se manifeste quanto a impugnação à execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de preclusão.

Após, conclusos.

Diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 70757 Nr: 1209-85.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDIOMAR MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:MT 23.383/O

 Vistos etc.

Considerando a renúncia de ref. 213, revogo a nomeação realizada 

anteriormente e 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.

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 das Partes
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58148 Nr: 984-70.2015.811.0100

 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: SUELI LUIZ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniella Maia Dutra - 

OAB:18410/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26992/A, LUIZ HENRIQUE - OAB:26417/A

 Certifico que em cumprimento a decisão de ref. 25, intimo as partes a 

especificarem as provas que eventualmente pretendam produzir em 

audiência, justificando concretamente a pertinência de cada uma, sob 

pena de indeferimento. Prazo: cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80481 Nr: 82-44.2020.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VARA ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE, MINISTÉRIO 

PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR THIBER GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Cézar da Silva - 

OAB:16.249/O

 Intimação do réu, na pessoa de seu advogado, para comparecer à 

audiência de instrução designada para o dia 24 de março de 2020, às 

14h45min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58474 Nr: 1091-17.2015.811.0100

 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): BIG CENTER SUPERMERCADO LTDA - EPP, 

JOSE AURO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração de sentença que 

extinguiu o processo com julgamento de mérito. Logo, forçoso concluir que 

não houve erro material na sentença embargada. Isso posto, com 

fundamento nos artigos 494, inc. II e 1.022, inc. I do Código de Processo 

Civil, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios para REJEITÁ-LOS em sua 

totalidade, ficando inalterada a sentença objurgada. .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79498 Nr: 2013-19.2019.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT, 

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907

 Intimação do réu, na pessoa de seu advogado, para comparecer à 

audiência de instrução designada para o dia 25 de março de 2020, às 

15h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79581 Nr: 2048-76.2019.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciaria de Mato 

Grosso, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO PREMOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSE FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 Intimação do réu, na pessoa de seu advogado, para comparecer à 

audiência de instrução designada para o dia 25 de março de 2020, às 

15h15min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 80625 Nr: 177-74.2020.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON CARDOSO 

RIBEIRO - OAB:11991

 Vistos etc.

Defiro o pedido de reabertura do prazo para apresentação de resposta à 

acusação, formulado pelo advogado constituído, por não verificar 

qualquer prejuízo, bem como em observância ao princípio do contraditório 

e ampla defesa.

Assim, intime-se o douto causídico para apresentar defesa, no prazo de 

10 (dez) dias.

Após, retornem os autos conclusos para apreciação das hipóteses do 

artigo 397 do CPP.

Cumpra-se com anotação de urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 70757 Nr: 1209-85.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDIOMAR MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:MT 23.383/O

 Vistos etc.

Considerando o teor da certidão de ref. 219, revogo a nomeação realizada 

anteriormente (ref. 216) e NOMEIO a Dr.ª ELLEN ADRIANA RODRIGUES 

CONTI para atuar como Advogada Dativa 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):

 Cod. Proc.: 80382 Nr: 21-86.2020.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis - 

MT, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIUS ROCHA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907

 Intimação do réu, na pessoa de seu advogado, para comparecer à 

audiência de instrução designada para o dia 24 de março de 2020, às 

15h15min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80625 Nr: 177-74.2020.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON CARDOSO 

RIBEIRO - OAB:11991

 INTIMAÇÃO DO RÉU, na pessoa de seu advogado, da para apresentação 
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de defesa em favor do réu, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos da 

decisão a seguir transcrita: "Vistos etc. Defiro o pedido de reabertura do 

prazo para apresentação de resposta à acusação, formulado pelo 

advogado constituído, por não verificar qualquer prejuízo, bem como em 

observância ao princípio do contraditório e ampla defesa. Assim, intime-se 

o douto causídico para apresentar defesa, no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, retornem os autos conclusos para apreciação das hipóteses do 

artigo 397 do CPP. Cumpra-se com anotação de urgência. Às 

providências. "

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000195-49.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

SEIFERT & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEBERT WESLENN DOS SANTOS MORAES (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu advogado, da audiência de 

conciliação desginada para o dia 20/03/2020, às 13h15min.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010306-75.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS FENALI CONTI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ DOS SANTOS (ZÉ DA GAIA) (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DESPACHO Processo: 

8010306-75.2015.8.11.0100. REQUERENTE: SANTOS FENALI CONTI - ME 

REQUERIDO: JOSÉ DOS SANTOS (ZÉ DA GAIA) Vistos etc. Considerando 

o teor da certidão retro, arquive-se o presente feito com as comunicações 

e anotações de estilo. 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: 8010128-29.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS WANDSCHEER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAIANE ROSSETTO STEFFEN OAB - MT13371-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DESPACHO Processo: 

8010128-29.2015.8.11.0100. REQUERENTE: MARCOS WANDSCHEER 

REQUERIDO: ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA Vistos etc. 

Considerando o lapso temporal entre a data do pedido de id. 15488793 e a 

presente data, intime-se a parte exequente para apresentar cálculo 

atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do 

pedido. 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: 8010067-71.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MENEZES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAIANE ROSSETTO STEFFEN OAB - MT13371-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DESPACHO Processo: 

8010067-71.2015.8.11.0100. REQUERENTE: ADRIANO MENEZES 

RODRIGUES REQUERIDO: ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA Vistos etc. 

Considerando o lapso temporal entre a data do pedido de id. 15489278 e a 

presente data, intime-se a parte exequente para apresentar cálculo 

atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do 

pedido. Às providências. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no 

sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-89.2020.8.11.0100

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:

JOAO BISPO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000052-89.2020.8.11.0100 POLO ATIVO:DOMICIANO 

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI POLO PASSIVO: 

JOAO BISPO 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: 13:45 , no 

endereço: RUA CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 . CUIABÁ, 7 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: 1000053-11.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

KERBER & PELISSARI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO REINOLDO MULLER (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu advogado, da audiência de 

conciliação designada para o dia 20/03/2020, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010296-31.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA BATISTA DE MENEZES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO(A))

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXIA TAINA SOARES MENDES (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu advogado, da audiência de 

conciliação designada para o dia 20/03/2020, às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010296-31.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA BATISTA DE MENEZES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO(A))

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXIA TAINA SOARES MENDES (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu advogado, da audiência de 

conciliação designada para o dia 20/03/2020, às 14h00min.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010024-66.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM OAB - MT17738-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S/A - CRED.FINANC.(BANCO ITAU) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DECISÃO Processo: 

8010024-66.2017.8.11.0100. REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: FINANCEIRA ITAU CBD S/A - CRED.FINANC.

(BANCO ITAU) Vistos etc. Inicialmente, 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. 21905543, em 

favor do advogado da parte exequente, na conta indicada na petição de 

Id. 27318514. Após a efetivação do levantamento do valor, aguarde-se o 

prazo de 05 (cinco) dias, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

de estilo. De mais a mais, cumpra-se a decisão anterior. Demais diligências 

necessárias. Às providências. Brasnorte/MT, data da assinatura 

registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-46.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATISA MAIARA DE AZEVEDO OAB - MT24312/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DECISÃO Processo: 

1000029-46.2020.8.11.0100. AUTOR: PAULO DA COSTA REQUERIDO: 

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Antecipação de Tutela 

Inaudita Altera Pars proposta por PAULO DA COSTA em face de LAVORO 

AGROCOMERCIAL S.A., ambas qualificadas na inicial. Alega o Requerente 

que no dia 01/11/2019 adquiriu diversos produtos na empresa Requerida, 

tendo efetuado o pagamento mediante transferência bancária em 

06/12/2019, em razão desta não ter disponibilizado o respectivo boleto 

bancário, conforme haviam acordado. Afirma que no final do mês de 

dezembro, recebeu uma ligação do cartório informando haver um protesto 

em seu nome, ocasião em que teria entrado em contato com a Requerida e 

sido informado de que não havia nenhuma pendência em seu nome. 

Contudo, ao tentar adquirir outros produtos, foi surpreendido com a notícia 

de que ainda havia, de fato, a restrição. Aduz que mesmo após procurar a 

empresa Requerida e esta ter se comprometido a regularizar a situação, 

não o fez. Requereu, liminarmente, o deferimento da antecipação dos 

efeitos da decisão final de mérito, entendendo comprovados o periculum in 

mora e o fumus boni iuris, a fim de que a empresa Requerida: a) cancele o 

protesto realizado em seu CPF; b) retire seu nome do cadastro dos órgãos 

de proteção ao crédito, por se tratar de débito inexistente; c) a inversão 

do ônus da prova e d) a condenação em danos morais. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. O Código de Processo Civil/2015 (Lei n.º 

13.105/2015), em análise basilar do tema, distingue a tutela provisória em 

duas espécies, revestindo-se em tutela de urgência ou evidência, 

conforme artigo 294, caput, do novo Diploma Legal. No caso em apreço, 

afirmando a parte autora pela existência de periculum in mora para a 

necessidade de efetivação da medida, indispensável se é o 

preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 300 do CPC/2015 

(tutela de urgência), que assim dispõe: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (g.n.) 

Nesta esteira, para fins de concessão da liminar buscada, de natureza 

antecipatória, exige-se, além de probabilidade do direito capaz de 

convencer o juízo acerca da verossimilhança das alegações, que a 

espera para prolação do provimento final acarrete perigo de dano à parte, 

ou, ainda, que exista risco ao resultado útil do processo. No mais, não se 

pode olvidar da necessidade de que o provimento antecipatório seja 

dotado de reversibilidade, segundo §3º do artigo 300 do CPC/2015, in 

verbis: Art. 300, §3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não 

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. Com base em todas estas premissas, observa-se, em análise 

dos autos, presente prova da verossimilhança das alegações, denotando 

a probabilidade do direito, a qual se contenta com o comprovante de 

pagamento juntado ao processo. Quanto ao requisito do periculum in mora, 

entendo presente, considerando que a inscrição indevida dos dados do 

autor por certo lhe causam prejuízos e transtornos, de ordem financeira e 

civil. Portanto, há elementos que justifiquem a concessão do efeito 

antecipatório buscado, ao menos até futuros esclarecimentos, levando-se 

em consideração a provisoriedade desta medida, plenamente reversível, 

conforme exigência expressa do artigo 330, §3º, do CPC/2015. Menos 

custoso ao direito das partes, portanto, eventual e futura revogação da 

ordem inicial, do que sua protelação para apreciação ulterior. Saliente-se 

que, acaso, ao final, não se conclua pela veracidade das afirmações da 

parte autora, certamente far-se-á ainda possível a sua condenação nas 

penas de litigância de má-fé, sem prejuízo de outras consequências 

derivadas da legislação vigente, conforme artigo 302 e incisos, do 

CPC/2015, além da cobrança pelos serviços utilizados e negativação em 

razão do débito discutido. DEFIRO, por todo o exposto, a antecipação da 

tutela, a fim de promover a exclusão provisória do nome do Requerente do 

Protesto realizado junto ao 2º Serviço Notarial de Protesto desta Comarca, 

bem como dos cadastros de restrição ao crédito registrada por iniciativa 

da parte Requerida. Intime-se a Requerida para cumprimento dessa 

determinação, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais) até o montante de R$ 20.000,00, em 

consonância com o disposto nos artigos 536, e 537, caput, do CPC/2015. 

Oficie-se ao SCPC para que suspenda o efeito da inscrição da requerente 

no cadastro de restrição ao crédito, no que tange aos créditos apontados 

nesta ação, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais) até o montante de R$ 20.000,00, em 

consonância com o disposto nos artigos 536, e 537, caput, do CPC/2015. 

Inverto o ônus da prova, com fundamento no art. 1º c/c art. 6, inciso VIII, 

ambos da Lei 8078/90, ante a hipossuficiência técnica do consumidor. 

Cite-se e intime-se a parte Requerida, com as advertências previstas na 

Lei 9099/95 e segundo o rito nesta previsto. De mais a mais, designo 

audiência de conciliação para o dia 13 de março de 2020, às 12h00min., a 

ser realizada pelo conciliador deste Juízo. Intime-se a parte autora. Cite-se 

a parte ré, para comparecer ao ato, consignando que poderá ser 

oferecida defesa escrita ou oral por meio de advogado, até 05 (cinco) dias 

após a audiência de conciliação, conforme preconiza o Enunciado Cível 4 

dos Juizados Especiais de Mato Grosso, sob pena de, não contestada a 

ação, presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte autora. Deverá ser consignado, ainda, o disposto no artigo 20 da Lei 

nº 9.099/95. Intimações e diligências necessárias. Às providências. 

Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000963-38.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL ERINGER DE CAMARGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETE LOPES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DECISÃO Processo: 

1000963-38.2019.8.11.0100. EXEQUENTE: CARLOS RAFAEL ERINGER DE 

CAMARGO EXECUTADO: ELIZABETE LOPES DE OLIVEIRA Vistos. 1. 

Cite-se a parte executada, para, no prazo de três dias, efetuar o 

pagamento da dívida, nos termos do art. 829 do Novo Código de Processo 

Civil. Expeça-se mandado de citação ou carta precatória, conforme for o 

caso. 1.1 Conste no mandado que no prazo de quinze dias, reconhecendo 

o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de trinta por cento 

do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, 

a parte executada poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante 

em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de 

juros de um por cento ao mês (art. 916, CPC). 1.2 O Oficial de Justiça 

deverá indagar a parte executada se existe proposta de acordo (art. 154, 

VI, NCPC). 1.3 Do mandado de citação constarão, também, a ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo Oficial de Justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação da parte executada, ressaltando-se que “A penhora 

recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem 

indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de 

que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente” (art. 829, par. 2º). Anoto que, caso a penhora e a avaliação 

recaiam sobre imóveis, o cônjuge da parte executada também deverá ser 

intimado de tais atos, salvo se forem casados em regime de separação 

absoluta de bens, nos termos do art. 842, do NCPC. 1.4 A parte exequente 

deverá ter ciência de que, não localizada a parte executada, deverá na 

primeira oportunidade requerer as medidas necessárias para a 

viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o disposto no artigo 

240, §1º, do NCPC. Tratando-se de pessoa jurídica, deverá, desde logo, 

providenciar a juntada de certidão de breve relato junto à Junta Comercial 

ou semelhante, diligenciando, ainda, perante os cadastros processuais do 

juízo onde a empresa tem sede ou filial. 1.5 Registre-se que a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria, a expedição de 

certidão nos termos do artigo 828, que servirá também aos fins previstos 

no artigo 782, §3º, todos do NCPC. Expedida a certidão, caberá à parte 

exequente providenciar as averbações e comunicações necessárias, 

comprovando nos autos no prazo de dez dias, sob pena de nulidade, sem 

prejuízo de eventual responsabilização. 2. Não sendo efetuado o 

pagamento voluntariamente e tendo sido certificado pelo Oficial de Justiça 

a inexistência ou insuficiência de bens penhoráveis, proceda-se à 

penhora “online” (art. 854 do CPC), se requerida, realizando-se as 

diligências necessárias para a sua efetivação, com a elaboração de 

minuta de bloqueio a ser submetida à apreciação do Juízo. 2.1. Resultando 

positiva a pesquisa de numerário por meio do sistema Bacenjud, ou 

penhora de outros bens, paute-se audiência de conciliação, oportunidade 

em que poderá opor embargos (artigo 53, § 1º Lei 9.099/95). Anoto que 

não serão admitidos embargos antes de seguro o juízo pela penhora, a 

teor do que dispõe o Enunciado 117, do FONAJE. 3. As citações, 

intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, 

feriados ou dias úteis, mesmo antes das 06:00 e depois das 20:00, 

observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal e em 

conformidade com o artigo 212, §2º, do NCPC. 3.1 Intimem-se. Demais 

diligências necessárias. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no 

sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010021-53.2013.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NOROESTE LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO OAB - MT11991/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEREIRA THAYS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO CESAR DOS SANTOS OAB - MT0007806A (ADVOGADO(A))

ADEMAR CARDOSO DE CARVALHO NETO OAB - MT0016307S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DECISÃO Processo: 

8010021-53.2013.8.11.0100. REQUERENTE: AUTO PECAS NOROESTE 

LTDA - EPP REQUERIDO: MADEREIRA THAYS EIRELI - ME Vistos etc. 

Considerando o lapso temporal decorrido, intime-se a parte requerente, 

por meio de seus procuradores habilitados, para que se manifeste acerca 

do interesse em continuar a presente, oportunidade em que deverá ser 

apresentado cálculo atualizado do débito, ou requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. 

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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-21.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DECISÃO Processo: 

8010027-21.2017.8.11.0100. REQUERENTE: ARTUR FERREIRA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: ITAU BMG Vistos etc. Compulsando 

detidamente os autos, verifico que apesar da petição de id. 14694138, 

reiterando o pedido de acordo, este já foi devidamente homologado por 

este juízo, conforme se verifica no id. 8993615. Destarte, cumpra-se 

integralmente a respectiva sentença e, após o trânsito em julgado, 

arquive-se o presente feito. Diligências necessárias. Às providencias. 

Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-45.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MAICO ADRIANO LEITZKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DECISÃO Processo: 

1000042-45.2020.8.11.0100. REQUERENTE: MAICO ADRIANO LEITZKE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Trata-se de ação de inexistência de débito c/c danos 

morais e pedido de tutela de urgência, ajuizada por MAICO ADRIANO 

LEITZKE em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A. Alega que foi surpreendido com a notícia que estava com 

seu nome incluso nos órgãos de proteção de crédito, e ao verificar teve 

conhecimento de que a referida restrição foi feita pela empresa ré. Aduz 

que efetuou o pagamento da fatura de energia no valor de R$233,08 

(duzentos e trinta e três reais e oito centavos), no dia 20/01/2020 e, 

mesmo assim, teve seu nome incluído nos órgãos de proteção de crédito 

no dia 28/01/2020. Diante disso, requereu, em sede de tutela antecipada, 

que seja determinada a retirada da inscrição de seu nome dos cadastros 

de inadimplentes. Vieram, então, os autos conclusos para decisão. É o 

relato do essencial. O Novo Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015) 

distingue a tutela provisória em duas espécies, revestindo-se em tutela de 

urgência ou evidência, conforme artigo 294, caput, do Novo Diploma Legal. 

No caso em apreço, afirmando o autor pela existência de periculum in 

mora para a necessidade de efetivação da medida, indispensável é o 
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preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 300 do NCPC 

(tutela de urgência), que assim dispõe: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (g.n.) 

Nesta esteira, para fins de concessão da liminar buscada, de natureza 

antecipatória, exige-se, além de probabilidade do direito capaz de 

convencer o juízo acerca da verossimilhança das alegações, que a 

espera para prolação do provimento final acarrete perigo de dano à parte, 

ou, ainda, que exista risco ao resultado útil do processo. No mais, não se 

pode olvidar da necessidade de que o provimento antecipatório seja 

dotado de reversibilidade, segundo §3º do artigo 300 do NCPC: Art. 300, 

§3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Com 

base em todas estas premissas, verifica-se que a probabilidade do direito 

está estampada nos documentos juntados com a inicial. O autor 

comprovou a existência de cadastro do seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito. Em tais circunstâncias, ao menos em uma análise superficial, 

há verossimilhança das alegações. Com efeito, é sabido que os arquivos 

de consumo, onde os bancos de dados se apresentam sob a forma de 

Serviços de Proteção ao Crédito, não podem servir para causar prejuízo 

ao consumidor, e sim para auxiliar nas relações de consumo. 

Consequentemente, os arquivos de consumo desempenham uma função 

positiva na sociedade de consumo. Mas, como toda atividade humana, 

estão sujeitos a abusos e, por isso, devem ser controlados. No caso, a 

tutela pleiteada deve ser deferida porque o lançamento do nome do 

requerente no Cadastro de Inadimplentes se constitui em atitude abusiva, 

haja vista que o reclamante, ao menos em uma análise superficial, realizou 

o pagamento do débito com a parte requerida. Parece-me correto e justo, 

ante a possibilidade de ser ou não verdadeira a afirmação contida na 

inicial, entender por ora verdadeiro o pedido formulado, considerando que 

todos devem agir com lealdade, boa fé e veracidade processual (artigo 77, 

CPC). Ainda, com a restrição ao crédito do requerente, caso seja 

concedida somente ao final o provimento pleiteado, há grave risco de 

comprometimento da prática de atos da vida civil e aquisição de bens de 

consumo (dano irreparável ou de difícil reparação). Por sua vez, caso não 

seja verdadeira a pretensão deduzida e ao final seja indeferida, não 

haverá grandes transtornos para a requerida, que poderá cobrar o débito 

normalmente. Em suma, em consonância com as regras de experiência 

comum, aliadas aos documentos apresentados com a inicial, há 

plausibilidade das alegações da parte requerente quanto à inserção 

indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Assim, diante da 

contundência das alegações, caberá à requerida comprovar a legalidade 

da inscrição. Por fim, ressalta-se que o pedido de antecipação da tutela 

deve ser atendido nas situações em que houver dúvida quanto à 

existência do débito ou estando em discussão o montante da dívida, sendo 

prudente que se adote providências para coibir eventual constrangimento 

desnecessário. Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, a 

fim de promover a exclusão provisória do nome do requerente dos 

cadastros de restrição ao crédito registrada por iniciativa da parte 

requerida. Oficie-se ao SCPC para que suspenda o efeito da inscrição do 

requerente no cadastro de restrição ao crédito, no que tange aos créditos 

apontados nesta ação. No caso de descumprimento da ordem, e 

levando-se em conta que incumbe ao juiz determinar as medidas que 

considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória (art. 297, 

caput, CPC/2015), aplico, em consonância com o disposto nos artigos 536, 

e 537, caput, do CPC/2015, multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitado 

a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Intime-se a requerida. Inverto o ônus da 

prova, com fundamento no art. 1º c/c art. 6, inciso VIII, ambos da Lei 

8078/90, ante a hipossuficiência técnica do consumidor. No mais, designo 

audiência de conciliação para o dia 30 de março de 2020, às 12h15min., a 

ser realizada pelo conciliador deste Juízo. Intime-se a parte autora. Cite-se 

a parte ré, para comparecer ao ato, consignando que poderá ser 

oferecida defesa escrita ou oral por meio de advogado, até 05 (cinco) dias 

após a audiência de conciliação, conforme preconiza o Enunciado Cível 4 

dos Juizados Especiais de Mato Grosso, sob pena de, não contestada a 

ação, presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte autora. Deverá ser consignado, ainda, o disposto no artigo 20 da Lei 

nº 9.099/95. Intimações e diligências necessárias. Às providências. 

Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-16.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DECISÃO Processo: 

1000031-16.2020.8.11.0100. AUTOR: ANTONIO GONCALVES DOS 

SANTOS REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Trata-se de ação revisional e indenização por danos 

morais com pedido de tutela de urgência proposta por ANTÔNIO 

GONÇALVES DOS SANTOS em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., objetivando a abstenção na cobrança 

das faturas de energia elétrica, bem como a abstenção na inclusão de seu 

nome no cadastro de inadimplentes. Alega o requerente, em síntese, que a 

unidade consumidora, onde reside, de janeiro de 2019 até julho de 2019, 

estava sob a titularidade da empresa da qual é empregado “Teca Florestal 

e Agropecuária LTDA”, tendo realizado a transferência em julho de 2019. 

Afirma o requerente, que desde a transferência ocorrida em julho de 2019, 

a fatura da energia saltou de uma média de R$61,44, referente a 113kwh, 

para R$1.097,19, referente a um consumo de 1.050kwh, no mês de 

setembro de 2019. Alega ainda, que realizou reclamação perante a 

requerida, no entanto, nada foi resolvido, haja vista que no mês de outubro 

de 2019, a fatura registra um valor de R$230,82, para um consumo de 

236kwh e em novembro registra a fatura que houve um consumo de 

377kwh, com valor de R$394,13. Aduz que conforme documentação 

juntada aos autos, a apuração realizada pela requerida destoa da 

realidade de consumo do requerente. Outrossim, considerando os 

elevados valores das faturas dos meses de setembro, outubro e 

novembro de 2019, o requerente não concorda em pagar valores que não 

condizem com a sua realidade. Assim, pugnou pela concessão da tutela 

antecipada para o fim de determinar à parte ré que se abstenha de cobrar 

e incluir o nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito. Vieram, 

então, os autos conclusos para decisão. É o relato do essencial. O Novo 

Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015) distingue a tutela provisória 

em duas espécies, revestindo-se em tutela de urgência ou evidência, 

conforme artigo 294, caput, do Novo Diploma Legal. No caso em apreço, 

afirmando o autor pela existência de periculum in mora para a necessidade 

de efetivação da medida, indispensável é o preenchimento dos requisitos 

estabelecidos pelo artigo 300 do NCPC (tutela de urgência), que assim 

dispõe: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. (g.n.) Nesta esteira, para fins de 

concessão da liminar buscada, de natureza antecipatória, exige-se, além 

de probabilidade do direito capaz de convencer o juízo acerca da 

verossimilhança das alegações, que a espera para prolação do 

provimento final acarrete perigo de dano à parte, ou, ainda, que exista 

risco ao resultado útil do processo. No mais, não se pode olvidar da 

necessidade de que o provimento antecipatório seja dotado de 

reversibilidade, segundo §3º do artigo 300 do NCPC: Art. 300, §3º. A tutela 

de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Com base em todas 

estas premissas, verifica-se que a probabilidade do direito está 

estampada nos documentos juntados com a inicial. O autor comprovou os 

valores abusivos das faturas de pagamentos, haja vista que nos meses 

anteriores o valor e a quantidade de consumo referente aos Kwh não se 

assemelham ao elevado consumo cobrado especialmente nos meses de 

setembro, outubro e novembro de 2019. Em tais circunstâncias, ao menos 

em uma análise superficial, há verossimilhança das alegações. No caso, a 

tutela pleiteada deve ser deferida porque a interrupção de energia elétrica, 

sem a devida motivação se constitui em atitude abusiva, haja vista que o 

reclamante, ao menos em uma análise superficial, aponta significativa 

diferença entre os meses objetos da demanda (1050, 236 e 377 kwh) e 

outros meses (aproximadamente 110 kwh), fato que embora não sirva 

para de pronto apontar ilicitude, já indica alguma divergência repentina na 

média de consumo da parte reclamante. Parece-me correto e justo, ante a 

possibilidade de ser ou não verdadeira a afirmação contida na inicial, 

entender por ora verdadeiro o pedido formulado, considerando que todos 
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devem agir com lealdade, boa fé e veracidade processual (artigo 77, CPC). 

Ainda, com a energia interrompida, caso seja concedida somente ao final o 

provimento pleiteado, há grave risco de comprometimento da prática de 

atos da vida civil, haja vista que energia elétrica é um bem de necessidade 

essencial ao ser humano, art. 10, inciso I da Lei nº 7783/89 (dano 

irreparável ou de difícil reparação). Por sua vez, caso não seja verdadeira 

a pretensão deduzida e ao final seja indeferida, não haverá grandes 

transtornos para a requerida, que poderá realizar a cobrança, bem como 

fazer a interrupção da rede. Entendo, entretanto, que a parte requerente 

deverá, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar o depósito da média dos 

valores gastos nos últimos 12 (doze) meses - uma vez que, embora se 

insurja contra os altos valores cobrados, é certo que consumiu energia, 

não podendo simplesmente eximir-se do pagamento. Ante o exposto, 

DEFIRO a antecipação da tutela, a fim de determinar que a reclamada se 

ABSTENHA DE COBRAR AS FATURAS DE ENERGIA REFERENTE AOS 

MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019 da Fazenda São 

Bernardo, Rodovia BR 170, KM 35, Zona Rural, CEP 78350-000, neste 

Município e Comarca de Brasnorte/MT, Unidade Consumidora: 

6/2643379-7, de propriedade do autor, desde que haja o depósito acima 

ordenado e ainda, DETERMINO que a parte ré se abstenha de promover a 

inscrição dos dados do reclamante no rol de inadimplentes. Intime-se a 

Requerida para cumprimento dessa determinação, no prazo de 15 dias. 

Consigne no mandado que em caso de descumprimento da ordem, e 

levando-se em conta que incumbe ao juiz determinar as medidas que 

considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória (art. 297, 

caput, CPC/2015), aplico, em consonância com o disposto nos artigos 536, 

e 537, caput, do CPC/2015, multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitado 

a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Inverto o ônus da prova, com fundamento 

no art. 1º c/c art. 6, inciso VIII, ambos da Lei 8078/90, ante a 

hipossuficiência técnica do consumidor. Cite-se e intime-se a parte 

Requerida, com as advertências previstas na Lei 9099/95 e segundo o rito 

nesta previsto. De mais a mais, designo audiência de conciliação para o 

dia 13 de março de 2020, às 12h30min., a ser realizada pelo conciliador 

deste Juízo. Intime-se a parte autora. Cite-se a parte ré, para comparecer 

ao ato, consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral por 

meio de advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, 

conforme preconiza o Enunciado Cível 4 dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso, sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Deverá ser 

consignado, ainda, o disposto no artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Intimações e 

diligências necessárias. Às providências. Brasnorte/MT, data da 

assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-31.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DAIRA ALVES GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DECISÃO Processo: 

1000030-31.2020.8.11.0100. AUTOR: DAIRA ALVES GARCIA REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Trata-se de ação revisional e danos morais com pedido de tutela de 

urgência proposta por DAIRA ALVES DA SILVA em face de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., objetivando a 

abstenção na cobrança da fatura de energia elétrica, bem como a 

abstenção na inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes. Alega a 

requerente, em síntese, que a fatura de energia vem aumentando desde 

maio de 2019, sendo que no mês de setembro de 2019, perfez o valor de 

R$1.198,35, com consumo de 1.154KW, que após reclamação, 

reconheceu a irregularidade, informando que seria refaturada para o 

consumo de 380KW, com valor aproximado de R$400,00. Afirma a 

requerente, que no mês de novembro, realizou duas reclamações perante 

o Procon referente a conta de novembro de 2019 no valor de R$323,24, 

com consumo de 299KW e outra referente ao mês de dezembro de 2019, 

no valor de R$700,00, com consumo de 640KW, sem que houvesse 

retorno até o momento. Aduz que conforme documentação juntada aos 

autos, à apuração realizada pela requerida destoa da realidade de 

consumo da requerente e seu esposo. Outrossim, considerando o elevado 

valor da fatura do mês dezembro de 2019, no valor de R$700,14, 

correspondendo ao consumo de 640KW, a requerente não efetuou o seu 

pagamento. Assim, pugnou pela concessão da tutela antecipada para o 

fim de determinar à parte ré que se abstenha de cobrar e incluir o nome da 

requerente nos órgãos de proteção ao crédito. Vieram, então, os autos 

conclusos para decisão. É o relato do essencial. O Novo Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015) distingue a tutela provisória em duas 

espécies, revestindo-se em tutela de urgência ou evidência, conforme 

artigo 294, caput, do Novo Diploma Legal. No caso em apreço, afirmando a 

autora pela existência de periculum in mora para a necessidade de 

efetivação da medida, indispensável é o preenchimento dos requisitos 

estabelecidos pelo artigo 300 do NCPC (tutela de urgência), que assim 

dispõe: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. (g.n.) Nesta esteira, para fins de 

concessão da liminar buscada, de natureza antecipatória, exige-se, além 

de probabilidade do direito capaz de convencer o juízo acerca da 

verossimilhança das alegações, que a espera para prolação do 

provimento final acarrete perigo de dano à parte, ou, ainda, que exista 

risco ao resultado útil do processo. No mais, não se pode olvidar da 

necessidade de que o provimento antecipatório seja dotado de 

reversibilidade, segundo §3º do artigo 300 do NCPC: Art. 300, §3º. A tutela 

de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Com base em todas 

estas premissas, verifica-se que a probabilidade do direito está 

estampada nos documentos juntados com a inicial. A autora comprovou o 

valor abusivo da fatura, haja vista que nos meses anteriores o valor e a 

quantidade de consumo referente aos Kwh não se assemelham ao 

elevado consumo cobrado especialmente no mês de dezembro de 2019. 

Em tais circunstâncias, ao menos em uma análise superficial, há 

verossimilhança das alegações. No caso, a tutela pleiteada deve ser 

deferida porque a interrupção de energia elétrica, sem a devida motivação 

se constitui em atitude abusiva, haja vista que a reclamante, ao menos em 

uma análise superficial, aponta significativa diferença entre o mês objeto 

da demanda (640kwh) e outros meses (aproximadamente 153kwh), fato 

que embora não sirva para de pronto apontar ilicitude, já indica alguma 

divergência repentina na média de consumo da parte reclamante. 

Parece-me correto e justo, ante a possibilidade de ser ou não verdadeira a 

afirmação contida na inicial, entender por ora verdadeiro o pedido 

formulado, considerando que todos devem agir com lealdade, boa fé e 

veracidade processual (artigo 77, CPC). Ainda, com a energia 

interrompida, em razão da sua cobrança, uma vez que a referida fatura 

não foi paga pela requerente, caso seja concedida somente ao final o 

provimento pleiteado, há grave risco de comprometimento da prática de 

atos da vida civil, haja vista que energia elétrica é um bem de necessidade 

essencial ao ser humano, art. 10, inciso I da Lei nº 7783/89 (dano 

irreparável ou de difícil reparação). Por sua vez, caso não seja verdadeira 

a pretensão deduzida e ao final seja indeferida, não haverá grandes 

transtornos para a requerida, que poderá realizar a cobrança, bem como 

fazer a interrupção da rede. Entretanto, deve a parte requerente realizar o 

depósito da fatura em atraso, com base na média dos últimos 12 (doze) 

meses, uma vez que, embora se insurja contra os valores cobrados, certo 

é que utilizou os serviços, não podendo simplesmente eximir-se do 

pagamento. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela, a fim de 

determinar que a reclamada se ABSTENHA DE COBRAR A FATURA DE 

ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 da Fazenda São 

Bernardo, Rodovia BR 170, Zona Rural, CEP 78350-000, neste Município e 

Comarca de Brasnorte/MT, Unidade Consumidora: 6/2643382-1, de 

propriedade da autora, DESDE que a parte autora realize o depósito em 

juízo do valor correspondente à média dos últimos 12 (doze) meses e 

ainda, DETERMINO que a parte ré se abstenha de promover a inscrição 

dos dados da reclamante no rol de inadimplentes. Intime-se a Requerida 

para cumprimento dessa determinação, no prazo de 05 dias. Consigne no 

mandado que em caso de descumprimento da ordem, e levando-se em 

conta que incumbe ao juiz determinar as medidas que considerar 

adequadas para a efetivação da tutela provisória (art. 297, caput, 

CPC/2015), aplico, em consonância com o disposto nos artigos 536, e 537, 

caput, do CPC/2015, multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitado a R$ 

2.000,00 (dois mil reais). Inverto o ônus da prova, com fundamento no art. 

1º c/c art. 6, inciso VIII, ambos da Lei 8078/90, ante a hipossuficiência 
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técnica da consumidora. Cite-se e intime-se a parte Requerida, com as 

advertências previstas na Lei 9099/95 e segundo o rito nesta previsto, 

para comparecer ao ato, consignando que poderá ser oferecida defesa 

escrita ou oral por meio de advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência 

de conciliação, conforme preconiza o Enunciado Cível 4 dos Juizados 

Especiais de Mato Grosso, sob pena de, não contestada a ação, 

presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora.. Designo audiência de conciliação para o dia 13 de março de 2020, 

às 12h15min., a ser realizada pelo conciliador deste Juízo. Intime-se a 

parte autora. Deverá ser consignado, ainda, o disposto no artigo 20 da Lei 

nº 9.099/95. Intimações e diligências necessárias. Às providências. 

Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-30.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON MUNHAK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR EVANGELISTA DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DECISÃO Processo: 

1000043-30.2020.8.11.0100. REQUERENTE: CLEVERSON MUNHAK 

REQUERIDO: CESAR EVANGELISTA DE FREITAS Trata-se de ação 

cominatória c/c indenização por danos materiais e morais proposta por 

CLEVERSON MUNHAK em face de CESAR EVANGELISTA DE FREITAS. 

Aduz o autor que vendeu uma motocicleta Honda Biz, 125 Mais, gasolina, 

ano 2007/2008, placas 0074009/MT e NJE3539, Renavam 0093580851, 

Chassi 9C2JA04308R002666, cor cinza, para o requerido. Alega que após 

efetuar o pagamento dos tributos pendentes, procurou o requerido a fim 

de realizar a transferência do veículo junto ao órgão e foi informado por 

seus parentes que ele havia saído da cidade com a referida motocicleta. O 

requerente afirma que atualmente a motocicleta encontra-se em local 

incerto. Aduz que teve conhecimento de que o requerido a teria vendido 

para terceiro. Contudo, consta em nome do requerente os impostos e 

taxas vencidos e não pagos a partir do ano em que realizou o negócio 

(2017). Requereu, liminarmente, que seja determinado o bloqueio via 

Renajud, bem como a restrição da circulação do referido veículo. É o 

relatório. Fundamento e decido. O Novo Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015) distingue a tutela provisória em duas espécies, 

revestindo-se em tutela de urgência ou evidência, conforme artigo 294, 

caput, do Novo Diploma Legal. No caso em apreço, afirmando o autor pela 

existência de periculum in mora para a necessidade de efetivação da 

medida, indispensável é o preenchimento dos requisitos estabelecidos 

pelo artigo 300 do NCPC (tutela de urgência), que assim dispõe: Art. 300. 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (g.n.) Nesta esteira, para fins de concessão da 

liminar buscada, de natureza antecipatória, exige-se, além de 

probabilidade do direito capaz de convencer o juízo acerca da 

verossimilhança das alegações, que a espera para prolação do 

provimento final acarrete perigo de dano à parte, ou, ainda, que exista 

risco ao resultado útil do processo. No mais, não se pode olvidar da 

necessidade de que o provimento antecipatório seja dotado de 

reversibilidade, segundo §3º do artigo 300 do NCPC: Art. 300, §3º. A tutela 

de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Em que pese os 

documentos apresentados, considerando a natureza do negócio 

entabulado e as peculiaridades do feito, entendo pertinente que se 

aguarde a angularização da situação processual. De mais a mais, consta 

na peça inicial que o requerente realizou a entrega da motocicleta ao 

requerido no ano de 2017, permanecendo até os dias atuais, sem adotar 

as medidas pertinentes. Assim, não há falar-se em perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da dcisão para quem já aguardou tanto tempo. 

Desta forma, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela antecipada de urgência. 

Cite-se e intime-se a parte requerida, com as advertências previstas na 

Lei 9099/95 e segundo o rito nesta previsto, para comparecer ao ato, 

consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral por meio de 

advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme 

preconiza o Enunciado Cível 4 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, 

sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Por fim, designo 

audiência de conciliação para o dia 20 de março de 2020, às 12h30min., a 

ser realizada pelo conciliador deste Juízo. Intime-se a parte autora. Deverá 

ser consignado, ainda, o disposto no artigo 20 da Lei nº 9.099/95. 

Intimações e 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: 1000488-82.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE APARECIDA TELES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000488-82.2019.8.11.0100. REQUERENTE: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME REQUERIDO: DENISE APARECIDA TELES DE SOUZA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam 

todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir 

o amplo acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do 

conflito". Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Desta forma, atrelada às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 330, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Após analisar 

detidamente os autos, e os documentos a ele trazidos entendo que o 

processo deve ser extinto. Com efeito, da análise dos autos, verifica-se 

que a parte reclamante qualificada como LOURENÇO & BARROS LTDA - 

ME, se fez representar por simples preposto na audiência de conciliação 

realizada, o que autoriza, assim, a extinção do feito sem resolução do 

mérito. O Enunciado n.º 141, do FONAJE, tem a seguinte redação: A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente.(grifei) E o entendimento jurisprudencial é uníssono, nesse 

mesmo sentido, conforme colaciono abaixo: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

PARTE AUTORA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. REPRESENTAÇÃO POR 

PREPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 141 DO FONAJE. 

NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO 

DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PREJUDICADO O JULGAMENTO 

DO RECURSO. 1. A pessoa jurídica qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, excepcionalmente admitida a litigar como 

autora nos juizados especiais, deve ser representada, em audiência, pelo 

empresário individual ou sócio gerente, devendo ser comprovada tal 

qualidade, sob pena de extinção do feito (art. 51, I, da Lei nº 9.099/95), 

posto que se revela desprovido de efeitos jurídicos o comparecimento de 

simples funcionário ou preposto, a teor do que reza o enunciado nº. 141 
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do fonaje precedente desta turma. 2. Verificado que se fez presente ao 

ato processual pessoa desprovida de poderes, a figurar como simples 

preposta da empresa, impõe-se a extinção do processo, porquanto se 

considera que esteve ausente a parte autora na audiência. 3. Preliminar de 

nulidade acolhida, para cassar a r. Sentença recorrida e determinar a 

extinção do feito, sem julgamento de mérito. Prejudicado o julgamento do 

recurso. (TJDF; Rec 2013.08.1.008012-2; Ac. 812.673; Terceira Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz LuisMartius 

Holanda Bezerra Junior; DJDFTE 22/08/2014; Pág. 278). Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 141 do FONAJE, o comparecimento do 

empresário individual ou sócio gerente, na audiência é obrigatório, pois, 

sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei n.º 9.099/95, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. DISPOSITIVO Ante o exposto, e 

por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 51, inciso I, da 

Lei n.º 9.099/95, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme lição tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. 

Submeto a decisão ao MM. Juiz de Direito para efeito do disposto no artigo 

40 da Lei 9099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga Vistos, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO WELLINGTON CECHINI CAMPAGNUCI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000493-07.2019.8.11.0100. REQUERENTE: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME REQUERIDO: FABIANO WELLINGTON CECHINI CAMPAGNUCI Vistos 

etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga 

idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz 

deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a decisão 

que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em julgamento 

"extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar 

de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. Desta forma, 

atrelada às orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo 

aos termos do art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Após analisar detidamente os autos, e os documentos a ele 

trazidos entendo que o processo deve ser extinto. Com efeito, da análise 

dos autos, verifica-se que a parte reclamante qualificada como 

LOURENÇO & BARROS LTDA - ME, se fez representar por simples 

preposto na audiência de conciliação realizada, o que autoriza, assim, a 

extinção do feito sem resolução do mérito. O Enunciado n.º 141, do 

FONAJE, tem a seguinte redação: A microempresa e a empresa de 

pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em 

audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente.(grifei) E o 

entendimento jurisprudencial é uníssono, nesse mesmo sentido, conforme 

colaciono abaixo: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PARTE AUTORA. EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE. REPRESENTAÇÃO POR PREPOSTO. 

IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 141 DO FONAJE. NULIDADE 

RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO DO FEITO 

SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PREJUDICADO O JULGAMENTO DO 

RECURSO. 1. A pessoa jurídica qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, excepcionalmente admitida a litigar como 

autora nos juizados especiais, deve ser representada, em audiência, pelo 

empresário individual ou sócio gerente, devendo ser comprovada tal 

qualidade, sob pena de extinção do feito (art. 51, I, da Lei nº 9.099/95), 

posto que se revela desprovido de efeitos jurídicos o comparecimento de 

simples funcionário ou preposto, a teor do que reza o enunciado nº. 141 

do fonaje precedente desta turma. 2. Verificado que se fez presente ao 

ato processual pessoa desprovida de poderes, a figurar como simples 

preposta da empresa, impõe-se a extinção do processo, porquanto se 

considera que esteve ausente a parte autora na audiência. 3. Preliminar de 

nulidade acolhida, para cassar a r. Sentença recorrida e determinar a 

extinção do feito, sem julgamento de mérito. Prejudicado o julgamento do 

recurso. (TJDF; Rec 2013.08.1.008012-2; Ac. 812.673; Terceira Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz LuisMartius 

Holanda Bezerra Junior; DJDFTE 22/08/2014; Pág. 278). Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 141 do FONAJE, o comparecimento do 

empresário individual ou sócio gerente, na audiência é obrigatório, pois, 

sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei n.º 9.099/95, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. DISPOSITIVO Ante o exposto, e 

por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 51, inciso I, da 

Lei n.º 9.099/95, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme lição tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. 

Submeto a decisão ao MM. Juiz de Direito para efeito do disposto no artigo 

40 da Lei 9099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga Vistos, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000494-89.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INEZ BOSCHETTI BUENO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000494-89.2019.8.11.0100. REQUERENTE: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME REQUERIDO: INEZ BOSCHETTI BUENO Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 
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Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Desta forma, atrelada às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 330, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Após analisar 

detidamente os autos, e os documentos a ele trazidos entendo que o 

processo deve ser extinto. Com efeito, da análise dos autos, verifica-se 

que a parte reclamante qualificada como LOURENÇO & BARROS LTDA - 

ME, se fez representar por simples preposto na audiência de conciliação 

realizada, o que autoriza, assim, a extinção do feito sem resolução do 

mérito. O Enunciado n.º 141, do FONAJE, tem a seguinte redação: A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente.(grifei) E o entendimento jurisprudencial é uníssono, nesse 

mesmo sentido, conforme colaciono abaixo: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

PARTE AUTORA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. REPRESENTAÇÃO POR 

PREPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 141 DO FONAJE. 

NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO 

DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PREJUDICADO O JULGAMENTO 

DO RECURSO. 1. A pessoa jurídica qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, excepcionalmente admitida a litigar como 

autora nos juizados especiais, deve ser representada, em audiência, pelo 

empresário individual ou sócio gerente, devendo ser comprovada tal 

qualidade, sob pena de extinção do feito (art. 51, I, da Lei nº 9.099/95), 

posto que se revela desprovido de efeitos jurídicos o comparecimento de 

simples funcionário ou preposto, a teor do que reza o enunciado nº. 141 

do fonaje precedente desta turma. 2. Verificado que se fez presente ao 

ato processual pessoa desprovida de poderes, a figurar como simples 

preposta da empresa, impõe-se a extinção do processo, porquanto se 

considera que esteve ausente a parte autora na audiência. 3. Preliminar de 

nulidade acolhida, para cassar a r. Sentença recorrida e determinar a 

extinção do feito, sem julgamento de mérito. Prejudicado o julgamento do 

recurso. (TJDF; Rec 2013.08.1.008012-2; Ac. 812.673; Terceira Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz LuisMartius 

Holanda Bezerra Junior; DJDFTE 22/08/2014; Pág. 278). Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 141 do FONAJE, o comparecimento do 

empresário individual ou sócio gerente, na audiência é obrigatório, pois, 

sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei n.º 9.099/95, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. DISPOSITIVO Ante o exposto, e 

por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 51, inciso I, da 

Lei n.º 9.099/95, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme lição tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. 

Submeto a decisão ao MM. Juiz de Direito para efeito do disposto no artigo 

40 da Lei 9099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga Vistos, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000731-26.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORTON ROGERIO LUCHTENBERG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000731-26.2019.8.11.0100. REQUERENTE: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME REQUERIDO: NORTON ROGERIO LUCHTENBERG Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam 

todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir 

o amplo acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do 

conflito". Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Desta forma, atrelada às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 330, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Após analisar 

detidamente os autos, e os documentos a ele trazidos entendo que o 

processo deve ser extinto. Com efeito, da análise dos autos, verifica-se 

que a parte reclamante qualificada como LOURENÇO & BARROS LTDA - 

ME, se fez representar por simples preposto na audiência de conciliação 

realizada, o que autoriza, assim, a extinção do feito sem resolução do 

mérito. O Enunciado n.º 141, do FONAJE, tem a seguinte redação: A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente.(grifei) E o entendimento jurisprudencial é uníssono, nesse 

mesmo sentido, conforme colaciono abaixo: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

PARTE AUTORA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. REPRESENTAÇÃO POR 

PREPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 141 DO FONAJE. 

NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO 

DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PREJUDICADO O JULGAMENTO 

DO RECURSO. 1. A pessoa jurídica qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, excepcionalmente admitida a litigar como 

autora nos juizados especiais, deve ser representada, em audiência, pelo 

empresário individual ou sócio gerente, devendo ser comprovada tal 

qualidade, sob pena de extinção do feito (art. 51, I, da Lei nº 9.099/95), 

posto que se revela desprovido de efeitos jurídicos o comparecimento de 

simples funcionário ou preposto, a teor do que reza o enunciado nº. 141 

do fonaje precedente desta turma. 2. Verificado que se fez presente ao 

ato processual pessoa desprovida de poderes, a figurar como simples 

preposta da empresa, impõe-se a extinção do processo, porquanto se 

considera que esteve ausente a parte autora na audiência. 3. Preliminar de 

nulidade acolhida, para cassar a r. Sentença recorrida e determinar a 

extinção do feito, sem julgamento de mérito. Prejudicado o julgamento do 

recurso. (TJDF; Rec 2013.08.1.008012-2; Ac. 812.673; Terceira Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz LuisMartius 

Holanda Bezerra Junior; DJDFTE 22/08/2014; Pág. 278). Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 141 do FONAJE, o comparecimento do 

empresário individual ou sócio gerente, na audiência é obrigatório, pois, 

sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei n.º 9.099/95, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. DISPOSITIVO Ante o exposto, e 

por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 51, inciso I, da 

Lei n.º 9.099/95, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme lição tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. 

Submeto a decisão ao MM. Juiz de Direito para efeito do disposto no artigo 

40 da Lei 9099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga Vistos, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000736-48.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:
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LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZILEI FREITAS PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000736-48.2019.8.11.0100. REQUERENTE: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME REQUERIDO: ROZILEI FREITAS PEREIRA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Desta forma, atrelada às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 330, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Após analisar 

detidamente os autos, e os documentos a ele trazidos entendo que o 

processo deve ser extinto. Com efeito, da análise dos autos, verifica-se 

que a parte reclamante qualificada como LOURENÇO & BARROS LTDA - 

ME, se fez representar por simples preposto na audiência de conciliação 

realizada, o que autoriza, assim, a extinção do feito sem resolução do 

mérito. O Enunciado n.º 141, do FONAJE, tem a seguinte redação: A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente.(grifei) E o entendimento jurisprudencial é uníssono, nesse 

mesmo sentido, conforme colaciono abaixo: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

PARTE AUTORA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. REPRESENTAÇÃO POR 

PREPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 141 DO FONAJE. 

NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO 

DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PREJUDICADO O JULGAMENTO 

DO RECURSO. 1. A pessoa jurídica qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, excepcionalmente admitida a litigar como 

autora nos juizados especiais, deve ser representada, em audiência, pelo 

empresário individual ou sócio gerente, devendo ser comprovada tal 

qualidade, sob pena de extinção do feito (art. 51, I, da Lei nº 9.099/95), 

posto que se revela desprovido de efeitos jurídicos o comparecimento de 

simples funcionário ou preposto, a teor do que reza o enunciado nº. 141 

do fonaje precedente desta turma. 2. Verificado que se fez presente ao 

ato processual pessoa desprovida de poderes, a figurar como simples 

preposta da empresa, impõe-se a extinção do processo, porquanto se 

considera que esteve ausente a parte autora na audiência. 3. Preliminar de 

nulidade acolhida, para cassar a r. Sentença recorrida e determinar a 

extinção do feito, sem julgamento de mérito. Prejudicado o julgamento do 

recurso. (TJDF; Rec 2013.08.1.008012-2; Ac. 812.673; Terceira Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz LuisMartius 

Holanda Bezerra Junior; DJDFTE 22/08/2014; Pág. 278). Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 141 do FONAJE, o comparecimento do 

empresário individual ou sócio gerente, na audiência é obrigatório, pois, 

sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei n.º 9.099/95, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. DISPOSITIVO Ante o exposto, e 

por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 51, inciso I, da 

Lei n.º 9.099/95, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme lição tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. 

Submeto a decisão ao MM. Juiz de Direito para efeito do disposto no artigo 

40 da Lei 9099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga Vistos, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010158-93.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S C COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010158-93.2017.8.11.0100. REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: S C COMERCIO DE 

TECIDOS E CONFECCOES LTDA - ME Vistos etc. Dispensado o relatório, a 

teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados 

para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é 

norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Desta forma, atrelada às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 330, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Após analisar 

detidamente os autos, e os documentos a ele trazidos entendo que o 

processo deve ser extinto. Com efeito, da análise dos autos, verifica-se 

que a parte reclamante qualificada como DOMICIANO COMÉRCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, se fez representar por simples 

preposto na audiência de conciliação realizada, o que autoriza, assim, a 

extinção do feito sem resolução do mérito. O Enunciado n.º 141, do 

FONAJE, tem a seguinte redação: A microempresa e a empresa de 

pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em 

audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente.(grifei) E o 

entendimento jurisprudencial é uníssono, nesse mesmo sentido, conforme 

colaciono abaixo: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PARTE AUTORA. EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE. REPRESENTAÇÃO POR PREPOSTO. 

IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 141 DO FONAJE. NULIDADE 

RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO DO FEITO 

SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PREJUDICADO O JULGAMENTO DO 

RECURSO. 1. A pessoa jurídica qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, excepcionalmente admitida a litigar como 

autora nos juizados especiais, deve ser representada, em audiência, pelo 

empresário individual ou sócio gerente, devendo ser comprovada tal 

qualidade, sob pena de extinção do feito (art. 51, I, da Lei nº 9.099/95), 
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posto que se revela desprovido de efeitos jurídicos o comparecimento de 

simples funcionário ou preposto, a teor do que reza o enunciado nº. 141 

do fonaje precedente desta turma. 2. Verificado que se fez presente ao 

ato processual pessoa desprovida de poderes, a figurar como simples 

preposta da empresa, impõe-se a extinção do processo, porquanto se 

considera que esteve ausente a parte autora na audiência. 3. Preliminar de 

nulidade acolhida, para cassar a r. Sentença recorrida e determinar a 

extinção do feito, sem julgamento de mérito. Prejudicado o julgamento do 

recurso. (TJDF; Rec 2013.08.1.008012-2; Ac. 812.673; Terceira Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz LuisMartius 

Holanda Bezerra Junior; DJDFTE 22/08/2014; Pág. 278). Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 141 do FONAJE, o comparecimento do 

empresário individual ou sócio gerente, na audiência é obrigatório, pois, 

sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei n.º 9.099/95, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. DISPOSITIVO Ante o exposto, e 

por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 51, inciso I, da 

Lei n.º 9.099/95, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme lição tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. 

Submeto a decisão ao MM. Juiz de Direito para efeito do disposto no artigo 

40 da Lei 9099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga Vistos, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000718-27.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUTO LUIS FERRARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000718-27.2019.8.11.0100. REQUERENTE: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME REQUERIDO: NEUTO LUIS FERRARI Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Desta forma, atrelada às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 330, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Após analisar 

detidamente os autos, e os documentos a ele trazidos entendo que o 

processo deve ser extinto. Com efeito, da análise dos autos, verifica-se 

que a parte reclamante qualificada como LOURENÇO & BARROS LTDA - 

ME, se fez representar por simples preposto na audiência de conciliação 

realizada, o que autoriza, assim, a extinção do feito sem resolução do 

mérito. O Enunciado n.º 141, do FONAJE, tem a seguinte redação: A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente.(grifei) E o entendimento jurisprudencial é uníssono, nesse 

mesmo sentido, conforme colaciono abaixo: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

PARTE AUTORA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. REPRESENTAÇÃO POR 

PREPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 141 DO FONAJE. 

NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO 

DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PREJUDICADO O JULGAMENTO 

DO RECURSO. 1. A pessoa jurídica qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, excepcionalmente admitida a litigar como 

autora nos juizados especiais, deve ser representada, em audiência, pelo 

empresário individual ou sócio gerente, devendo ser comprovada tal 

qualidade, sob pena de extinção do feito (art. 51, I, da Lei nº 9.099/95), 

posto que se revela desprovido de efeitos jurídicos o comparecimento de 

simples funcionário ou preposto, a teor do que reza o enunciado nº. 141 

do fonaje precedente desta turma. 2. Verificado que se fez presente ao 

ato processual pessoa desprovida de poderes, a figurar como simples 

preposta da empresa, impõe-se a extinção do processo, porquanto se 

considera que esteve ausente a parte autora na audiência. 3. Preliminar de 

nulidade acolhida, para cassar a r. Sentença recorrida e determinar a 

extinção do feito, sem julgamento de mérito. Prejudicado o julgamento do 

recurso. (TJDF; Rec 2013.08.1.008012-2; Ac. 812.673; Terceira Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz LuisMartius 

Holanda Bezerra Junior; DJDFTE 22/08/2014; Pág. 278). Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 141 do FONAJE, o comparecimento do 

empresário individual ou sócio gerente, na audiência é obrigatório, pois, 

sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei n.º 9.099/95, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. DISPOSITIVO Ante o exposto, e 

por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 51, inciso I, da 

Lei n.º 9.099/95, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme lição tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. 

Submeto a decisão ao MM. Juiz de Direito para efeito do disposto no artigo 

40 da Lei 9099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga Vistos, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000561-54.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDOR DE AUTO PECAS RODAR LTDA - EPP - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUTO LUIS FERRARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000561-54.2019.8.11.0100. REQUERENTE: DISTRIBUIDOR DE AUTO 

PECAS RODAR LTDA - EPP - ME REQUERIDO: NEUTO LUIS FERRARI 

Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga 

idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 
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audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz 

deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a decisão 

que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em julgamento 

"extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar 

de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. Desta forma, 

atrelada às orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo 

aos termos do art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Após analisar detidamente os autos, e os documentos a ele 

trazidos entendo que o processo deve ser extinto. Com efeito, da análise 

dos autos, verifica-se que a parte reclamante qualificada como 

DISTRIBUIDOR DE AUTO PEÇAS RODAR LTDA, se fez representar por 

simples preposto na audiência de conciliação realizada, o que autoriza, 

assim, a extinção do feito sem resolução do mérito. O Enunciado n.º 141, 

do FONAJE, tem a seguinte redação: A microempresa e a empresa de 

pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em 

audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente.(grifei) E o 

entendimento jurisprudencial é uníssono, nesse mesmo sentido, conforme 

colaciono abaixo: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PARTE AUTORA. EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE. REPRESENTAÇÃO POR PREPOSTO. 

IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 141 DO FONAJE. NULIDADE 

RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO DO FEITO 

SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PREJUDICADO O JULGAMENTO DO 

RECURSO. 1. A pessoa jurídica qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, excepcionalmente admitida a litigar como 

autora nos juizados especiais, deve ser representada, em audiência, pelo 

empresário individual ou sócio gerente, devendo ser comprovada tal 

qualidade, sob pena de extinção do feito (art. 51, I, da Lei nº 9.099/95), 

posto que se revela desprovido de efeitos jurídicos o comparecimento de 

simples funcionário ou preposto, a teor do que reza o enunciado nº. 141 

do fonaje precedente desta turma. 2. Verificado que se fez presente ao 

ato processual pessoa desprovida de poderes, a figurar como simples 

preposta da empresa, impõe-se a extinção do processo, porquanto se 

considera que esteve ausente a parte autora na audiência. 3. Preliminar de 

nulidade acolhida, para cassar a r. Sentença recorrida e determinar a 

extinção do feito, sem julgamento de mérito. Prejudicado o julgamento do 

recurso. (TJDF; Rec 2013.08.1.008012-2; Ac. 812.673; Terceira Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz LuisMartius 

Holanda Bezerra Junior; DJDFTE 22/08/2014; Pág. 278). Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 141 do FONAJE, o comparecimento do 

empresário individual ou sócio gerente, na audiência é obrigatório, pois, 

sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei n.º 9.099/95, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. DISPOSITIVO Ante o exposto, e 

por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 51, inciso I, da 

Lei n.º 9.099/95, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme lição tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. 

Submeto a decisão ao MM. Juiz de Direito para efeito do disposto no artigo 

40 da Lei 9099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga Vistos, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000649-92.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

L. K. DE PAULA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEODORA DA SILVA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000649-92.2019.8.11.0100. REQUERENTE: L. K. DE PAULA - ME 

REQUERIDO: TEODORA DA SILVA PEREIRA DOS SANTOS Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam 

todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir 

o amplo acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do 

conflito". Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Desta forma, atrelada às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 330, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Após analisar 

detidamente os autos, e os documentos a ele trazidos entendo que o 

processo deve ser extinto. Com efeito, da análise dos autos, verifica-se 

que a parte reclamante qualificada como L.K. DE PAULA - ME, se fez 

representar por simples preposto na audiência de conciliação realizada, o 

que autoriza, assim, a extinção do feito sem resolução do mérito. O 

Enunciado n.º 141, do FONAJE, tem a seguinte redação: A microempresa 

e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente.(grifei) E o entendimento jurisprudencial é uníssono, nesse 

mesmo sentido, conforme colaciono abaixo: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

PARTE AUTORA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. REPRESENTAÇÃO POR 

PREPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 141 DO FONAJE. 

NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO 

DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PREJUDICADO O JULGAMENTO 

DO RECURSO. 1. A pessoa jurídica qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, excepcionalmente admitida a litigar como 

autora nos juizados especiais, deve ser representada, em audiência, pelo 

empresário individual ou sócio gerente, devendo ser comprovada tal 

qualidade, sob pena de extinção do feito (art. 51, I, da Lei nº 9.099/95), 

posto que se revela desprovido de efeitos jurídicos o comparecimento de 

simples funcionário ou preposto, a teor do que reza o enunciado nº. 141 

do fonaje precedente desta turma. 2. Verificado que se fez presente ao 

ato processual pessoa desprovida de poderes, a figurar como simples 

preposta da empresa, impõe-se a extinção do processo, porquanto se 

considera que esteve ausente a parte autora na audiência. 3. Preliminar de 

nulidade acolhida, para cassar a r. Sentença recorrida e determinar a 

extinção do feito, sem julgamento de mérito. Prejudicado o julgamento do 

recurso. (TJDF; Rec 2013.08.1.008012-2; Ac. 812.673; Terceira Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz LuisMartius 

Holanda Bezerra Junior; DJDFTE 22/08/2014; Pág. 278). Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 141 do FONAJE, o comparecimento do 

empresário individual ou sócio gerente, na audiência é obrigatório, pois, 

sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei n.º 9.099/95, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. DISPOSITIVO Ante o exposto, e 

por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 51, inciso I, da 

Lei n.º 9.099/95, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme lição tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. 

Submeto a decisão ao MM. Juiz de Direito para efeito do disposto no artigo 

40 da Lei 9099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga Vistos, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020017-07.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORVAL SIMON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8020017-07.2015.8.11.0100. REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: DORVAL SIMON 

Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga 

idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz 

deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a decisão 

que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em julgamento 

"extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar 

de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. Desta forma, 

atrelada às orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo 

aos termos do art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Após analisar detidamente os autos, e os documentos a ele 

trazidos entendo que o processo deve ser extinto. Com efeito, da análise 

dos autos, verifica-se que a parte reclamante qualificada como 

DOMICIANO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, se 

fez representar por simples preposto na audiência de conciliação 

realizada, o que autoriza, assim, a extinção do feito sem resolução do 

mérito. O Enunciado n.º 141, do FONAJE, tem a seguinte redação: A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente.(grifei) E o entendimento jurisprudencial é uníssono, nesse 

mesmo sentido, conforme colaciono abaixo: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

PARTE AUTORA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. REPRESENTAÇÃO POR 

PREPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 141 DO FONAJE. 

NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO 

DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PREJUDICADO O JULGAMENTO 

DO RECURSO. 1. A pessoa jurídica qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, excepcionalmente admitida a litigar como 

autora nos juizados especiais, deve ser representada, em audiência, pelo 

empresário individual ou sócio gerente, devendo ser comprovada tal 

qualidade, sob pena de extinção do feito (art. 51, I, da Lei nº 9.099/95), 

posto que se revela desprovido de efeitos jurídicos o comparecimento de 

simples funcionário ou preposto, a teor do que reza o enunciado nº. 141 

do fonaje precedente desta turma. 2. Verificado que se fez presente ao 

ato processual pessoa desprovida de poderes, a figurar como simples 

preposta da empresa, impõe-se a extinção do processo, porquanto se 

considera que esteve ausente a parte autora na audiência. 3. Preliminar de 

nulidade acolhida, para cassar a r. Sentença recorrida e determinar a 

extinção do feito, sem julgamento de mérito. Prejudicado o julgamento do 

recurso. (TJDF; Rec 2013.08.1.008012-2; Ac. 812.673; Terceira Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz LuisMartius 

Holanda Bezerra Junior; DJDFTE 22/08/2014; Pág. 278). Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 141 do FONAJE, o comparecimento do 

empresário individual ou sócio gerente, na audiência é obrigatório, pois, 

sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei n.º 9.099/95, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. DISPOSITIVO Ante o exposto, e 

por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 51, inciso I, da 

Lei n.º 9.099/95, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme lição tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. 

Submeto a decisão ao MM. Juiz de Direito para efeito do disposto no artigo 

40 da Lei 9099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga Vistos, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000740-85.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILMA PEREIRA DO PRADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000740-85.2019.8.11.0100. REQUERENTE: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME REQUERIDO: WILMA PEREIRA DO PRADO Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Desta forma, atrelada às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 330, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Após analisar 

detidamente os autos, e os documentos a ele trazidos entendo que o 

processo deve ser extinto. Com efeito, da análise dos autos, verifica-se 

que a parte reclamante qualificada como LOURENÇO & BARROS LTDA - 

ME, se fez representar por simples preposto na audiência de conciliação 

realizada, o que autoriza, assim, a extinção do feito sem resolução do 

mérito. O Enunciado n.º 141, do FONAJE, tem a seguinte redação: A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente.(grifei) E o entendimento jurisprudencial é uníssono, nesse 

mesmo sentido, conforme colaciono abaixo: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

PARTE AUTORA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. REPRESENTAÇÃO POR 

PREPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 141 DO FONAJE. 

NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO 

DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PREJUDICADO O JULGAMENTO 

DO RECURSO. 1. A pessoa jurídica qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, excepcionalmente admitida a litigar como 

autora nos juizados especiais, deve ser representada, em audiência, pelo 
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empresário individual ou sócio gerente, devendo ser comprovada tal 

qualidade, sob pena de extinção do feito (art. 51, I, da Lei nº 9.099/95), 

posto que se revela desprovido de efeitos jurídicos o comparecimento de 

simples funcionário ou preposto, a teor do que reza o enunciado nº. 141 

do fonaje precedente desta turma. 2. Verificado que se fez presente ao 

ato processual pessoa desprovida de poderes, a figurar como simples 

preposta da empresa, impõe-se a extinção do processo, porquanto se 

considera que esteve ausente a parte autora na audiência. 3. Preliminar de 

nulidade acolhida, para cassar a r. Sentença recorrida e determinar a 

extinção do feito, sem julgamento de mérito. Prejudicado o julgamento do 

recurso. (TJDF; Rec 2013.08.1.008012-2; Ac. 812.673; Terceira Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz LuisMartius 

Holanda Bezerra Junior; DJDFTE 22/08/2014; Pág. 278). Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 141 do FONAJE, o comparecimento do 

empresário individual ou sócio gerente, na audiência é obrigatório, pois, 

sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei n.º 9.099/95, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. DISPOSITIVO Ante o exposto, e 

por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 51, inciso I, da 

Lei n.º 9.099/95, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme lição tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. 

Submeto a decisão ao MM. Juiz de Direito para efeito do disposto no artigo 

40 da Lei 9099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga Vistos, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010202-15.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE TREVISAN - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BATISTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010202-15.2017.8.11.0100. REQUERENTE: CLAUDETE TREVISAN - ME 

REQUERIDO: JOSE BATISTA DOS SANTOS Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Desta forma, atrelada às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 330, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Após analisar 

detidamente os autos, e os documentos a ele trazidos entendo que o 

processo deve ser extinto. Com efeito, da análise dos autos, verifica-se 

que a parte reclamante qualificada como CLAUDETE TREVISAN - ME, se 

fez representar por simples preposto na audiência de conciliação 

realizada, o que autoriza, assim, a extinção do feito sem resolução do 

mérito. O Enunciado n.º 141, do FONAJE, tem a seguinte redação: A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente.(grifei) E o entendimento jurisprudencial é uníssono, nesse 

mesmo sentido, conforme colaciono abaixo: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

PARTE AUTORA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. REPRESENTAÇÃO POR 

PREPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 141 DO FONAJE. 

NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO 

DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PREJUDICADO O JULGAMENTO 

DO RECURSO. 1. A pessoa jurídica qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, excepcionalmente admitida a litigar como 

autora nos juizados especiais, deve ser representada, em audiência, pelo 

empresário individual ou sócio gerente, devendo ser comprovada tal 

qualidade, sob pena de extinção do feito (art. 51, I, da Lei nº 9.099/95), 

posto que se revela desprovido de efeitos jurídicos o comparecimento de 

simples funcionário ou preposto, a teor do que reza o enunciado nº. 141 

do fonaje precedente desta turma. 2. Verificado que se fez presente ao 

ato processual pessoa desprovida de poderes, a figurar como simples 

preposta da empresa, impõe-se a extinção do processo, porquanto se 

considera que esteve ausente a parte autora na audiência. 3. Preliminar de 

nulidade acolhida, para cassar a r. Sentença recorrida e determinar a 

extinção do feito, sem julgamento de mérito. Prejudicado o julgamento do 

recurso. (TJDF; Rec 2013.08.1.008012-2; Ac. 812.673; Terceira Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz LuisMartius 

Holanda Bezerra Junior; DJDFTE 22/08/2014; Pág. 278). Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 141 do FONAJE, o comparecimento do 

empresário individual ou sócio gerente, na audiência é obrigatório, pois, 

sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei n.º 9.099/95, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. DISPOSITIVO Ante o exposto, e 

por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 51, inciso I, da 

Lei n.º 9.099/95, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme lição tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. 

Submeto a decisão à MM. Juiza de Direito para efeito do disposto no artigo 

40 da Lei 9099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga Vistos, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010205-67.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIDA TERESINHA FRANDOLOSO & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUCIR CORREA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010205-67.2017.8.11.0100. REQUERENTE: ENEIDA TERESINHA 

FRANDOLOSO & CIA LTDA - EPP REQUERIDO: CLAUCIR CORREA Vistos 

etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga 

idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 
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estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz 

deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a decisão 

que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em julgamento 

"extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar 

de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. Desta forma, 

atrelada às orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo 

aos termos do art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Após analisar detidamente os autos, e os documentos a ele 

trazidos entendo que o processo deve ser extinto. Com efeito, da análise 

dos autos, verifica-se que a parte reclamante qualificada como ENEIDA 

TERESINHA FRANDOLOSO & CIA LTDA - EPP, se fez representar por 

simples preposto na audiência de conciliação realizada (ID 10957969), o 

que autoriza, assim, a extinção do feito sem resolução do mérito. O 

Enunciado n.º 141, do FONAJE, tem a seguinte redação: A microempresa 

e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente.(grifei) E o entendimento jurisprudencial é uníssono, nesse 

mesmo sentido, conforme colaciono abaixo: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

PARTE AUTORA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. REPRESENTAÇÃO POR 

PREPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 141 DO FONAJE. 

NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO 

DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PREJUDICADO O JULGAMENTO 

DO RECURSO. 1. A pessoa jurídica qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, excepcionalmente admitida a litigar como 

autora nos juizados especiais, deve ser representada, em audiência, pelo 

empresário individual ou sócio gerente, devendo ser comprovada tal 

qualidade, sob pena de extinção do feito (art. 51, I, da Lei nº 9.099/95), 

posto que se revela desprovido de efeitos jurídicos o comparecimento de 

simples funcionário ou preposto, a teor do que reza o enunciado nº. 141 

do fonaje precedente desta turma. 2. Verificado que se fez presente ao 

ato processual pessoa desprovida de poderes, a figurar como simples 

preposta da empresa, impõe-se a extinção do processo, porquanto se 

considera que esteve ausente a parte autora na audiência. 3. Preliminar de 

nulidade acolhida, para cassar a r. Sentença recorrida e determinar a 

extinção do feito, sem julgamento de mérito. Prejudicado o julgamento do 

recurso. (TJDF; Rec 2013.08.1.008012-2; Ac. 812.673; Terceira Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz LuisMartius 

Holanda Bezerra Junior; DJDFTE 22/08/2014; Pág. 278). Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 141 do FONAJE, o comparecimento do 

empresário individual ou sócio gerente, na audiência é obrigatório, pois, 

sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei n.º 9.099/95, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. DISPOSITIVO Ante o exposto, e 

por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 51, inciso I, da 

Lei n.º 9.099/95, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme lição tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. 

Submeto a decisão à MM. Juiza de Direito para efeito do disposto no artigo 

40 da Lei 9099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga Vistos, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010088-76.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSENI RAMIRES ANTUNES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010088-76.2017.8.11.0100. REQUERENTE: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME REQUERIDO: JOSENI RAMIRES ANTUNES DE SOUZA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam 

todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir 

o amplo acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do 

conflito". Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. 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). As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a 

proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de RECLAMAÇÃO, proposta 

por LOURENÇO & BARROS LTDA., em desfavor do JOSENI RAMIRES 

ANTUNES DE SOUZA. Intimada a parte Autora a se manifestar acerca da 

não intimação/citação do Reclamado, (id 14606869), a parte autora 

quedou-se inerte, não respondendo à chamado judicial. Desta feita, não 

cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 319, inciso II e art. 320, ambos do 

Código de Processo Civil, devendo ser extinto o feito sem resolução do 

mérito. DISPOSITIVO Nessas condições, JULGO EXTINTO os presentes 

autos, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, III, do CPC. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Submeto os autos à M.M. Juiza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Marcia Mieko 

Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. Vistos, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010303-23.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS FENALI CONTI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO(A))

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI TAVARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010303-23.2015.8.11.0100. REQUERENTE: SANTOS FENALI CONTI - ME 

REQUERIDO: VANDERLEI TAVARES Vistos etc. Dispensado o relatório, a 

teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados 

para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é 

norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 
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simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Desta forma, atrelada às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 330, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Após analisar 

detidamente os autos, e os documentos a ele trazidos entendo que o 

processo deve ser extinto. Com efeito, da análise dos autos, verifica-se 

que a parte reclamante qualificada como SANTOS FENALI CONTI - ME, se 

fez representar por simples preposto na audiência de conciliação 

realizada (ID 8986547), o que autoriza, assim, a extinção do feito sem 

resolução do mérito. O Enunciado n.º 141, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, 

devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário 

individual ou pelo sócio dirigente.(grifei) E o entendimento jurisprudencial é 

uníssono, nesse mesmo sentido, conforme colaciono abaixo: JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. PARTE AUTORA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 

REPRESENTAÇÃO POR PREPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 

141 DO FONAJE. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA 

CASSADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

PREJUDICADO O JULGAMENTO DO RECURSO. 1. A pessoa jurídica 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, 

excepcionalmente admitida a litigar como autora nos juizados especiais, 

deve ser representada, em audiência, pelo empresário individual ou sócio 

gerente, devendo ser comprovada tal qualidade, sob pena de extinção do 

feito (art. 51, I, da Lei nº 9.099/95), posto que se revela desprovido de 

efeitos jurídicos o comparecimento de simples funcionário ou preposto, a 

teor do que reza o enunciado nº. 141 do fonaje precedente desta turma. 2. 

Verificado que se fez presente ao ato processual pessoa desprovida de 

poderes, a figurar como simples preposta da empresa, impõe-se a 

extinção do processo, porquanto se considera que esteve ausente a 

parte autora na audiência. 3. Preliminar de nulidade acolhida, para cassar 

a r. Sentença recorrida e determinar a extinção do feito, sem julgamento 

de mérito. Prejudicado o julgamento do recurso. (TJDF; Rec 

2013.08.1.008012-2; Ac. 812.673; Terceira Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz LuisMartius Holanda Bezerra Junior; 

DJDFTE 22/08/2014; Pág. 278). Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 141 do FONAJE, o comparecimento do empresário individual ou 

sócio gerente, na audiência é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. DISPOSITIVO Ante o exposto, e por tudo mais 

que dos autos consta, com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, condenando a parte 

reclamante ao pagamento das custas e eventuais despesas processuais, 

conforme lição tirada do § 2º do art.51 do mesmo Diploma Legal. Preclusa 

a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. Submeto a 

decisão à MM. Juiza de Direito para efeito do disposto no artigo 40 da Lei 

9099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga Vistos, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010189-16.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CASARTE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO MATIAS DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010189-16.2017.8.11.0100. REQUERENTE: CASARTE COMERCIO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME REQUERIDO: OSVALDO 

MATIAS DE LIMA Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da 

Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das 

causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz 

deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a decisão 

que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em julgamento 

"extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar 

de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 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). As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, 

do CPC c.c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às 

orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO, proposta por CASARTE COMÉRCIO DE 

MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - ME., em desfavor do OSVALDO 

MATIAS DE LIMA. Intimada a parte Autora a se manifestar acerca da não 

intimação/citação do Reclamado, (id 14650233), a parte autora quedou-se 

inerte, não respondendo à chamado judicial. Desta feita, não cumpriu os 

requisitos exigidos pelo art. 319, inciso II e art. 320, ambos do Código de 

Processo Civil, devendo ser extinto o feito sem resolução do mérito. 

DISPOSITIVO Nessas condições, JULGO EXTINTO os presentes autos, 

sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, III, do CPC. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Submeto os autos à M.M. Juiza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Marcia Mieko 

Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. Vistos, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010201-30.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE TREVISAN - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA LIMA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010201-30.2017.8.11.0100. REQUERENTE: CLAUDETE TREVISAN - ME 

REQUERIDO: VALERIA LIMA DOS SANTOS Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 
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criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. 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). As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a 

proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de RECLAMAÇÃO, proposta 

por CLAUDETE TREVISAN - ME, em desfavor do VALÉRIA LIMA DOS 

SANTOS. Intimada a parte Autora a se manifestar acerca da não 

intimação/citação da Reclamada, (id 14284972), a parte autora quedou-se 

inerte, não respondendo à chamado judicial. Desta feita, não cumpriu os 

requisitos exigidos pelo art. 319, inciso II e art. 320, ambos do Código de 

Processo Civil, devendo ser extinto o feito sem resolução do mérito. 

DISPOSITIVO Nessas condições, JULGO EXTINTO os presentes autos, 

sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, III, do CPC. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Submeto os autos à M.M. Juiza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Marcia Mieko 

Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. Vistos, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010077-81.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CASARTE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCHERO CAROLINE SCHUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010077-81.2016.8.11.0100. REQUERENTE: CASARTE COMERCIO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME REQUERIDO: SCHERO 

CAROLINE SCHUZ Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da 

Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das 

causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz 

deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a decisão 

que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em julgamento 

"extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar 

de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. Desta forma, 

atrelada às orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo 

aos termos do art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Após analisar detidamente os autos, e os documentos a ele 

trazidos entendo que o processo deve ser extinto. Com efeito, da análise 

dos autos, verifica-se que a parte reclamante qualificada como CASARTE 

COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - ME, se fez 

representar por simples preposto na audiência de conciliação realizada (ID 

8988542), o que autoriza, assim, a extinção do feito sem resolução do 

mérito. O Enunciado n.º 141, do FONAJE, tem a seguinte redação: A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente.(grifei) E o entendimento jurisprudencial é uníssono, nesse 

mesmo sentido, conforme colaciono abaixo: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

PARTE AUTORA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. REPRESENTAÇÃO POR 

PREPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 141 DO FONAJE. 

NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO 

DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PREJUDICADO O JULGAMENTO 

DO RECURSO. 1. A pessoa jurídica qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, excepcionalmente admitida a litigar como 

autora nos juizados especiais, deve ser representada, em audiência, pelo 

empresário individual ou sócio gerente, devendo ser comprovada tal 

qualidade, sob pena de extinção do feito (art. 51, I, da Lei nº 9.099/95), 

posto que se revela desprovido de efeitos jurídicos o comparecimento de 

simples funcionário ou preposto, a teor do que reza o enunciado nº. 141 

do fonaje precedente desta turma. 2. Verificado que se fez presente ao 

ato processual pessoa desprovida de poderes, a figurar como simples 

preposta da empresa, impõe-se a extinção do processo, porquanto se 

considera que esteve ausente a parte autora na audiência. 3. Preliminar de 

nulidade acolhida, para cassar a r. Sentença recorrida e determinar a 

extinção do feito, sem julgamento de mérito. Prejudicado o julgamento do 

recurso. (TJDF; Rec 2013.08.1.008012-2; Ac. 812.673; Terceira Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz LuisMartius 

Holanda Bezerra Junior; DJDFTE 22/08/2014; Pág. 278). Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 141 do FONAJE, o comparecimento do 

empresário individual ou sócio gerente, na audiência é obrigatório, pois, 

sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei n.º 9.099/95, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. DISPOSITIVO Ante o exposto, e 

por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 51, inciso I, da 

Lei n.º 9.099/95, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme lição tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. 

Submeto a decisão à MM. Juiza de Direito para efeito do disposto no artigo 

40 da Lei 9099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga Vistos, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010078-66.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CASARTE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY DE OLIVEIRA NASCIMENTO (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010078-66.2016.8.11.0100. REQUERENTE: CASARTE COMERCIO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME REQUERIDO: WANDERLEY DE 

OLIVEIRA NASCIMENTO Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 

38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar 

das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por 

princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo 

consigo a carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder 

Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios 

estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o 

processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Assim é que, além de 

simplificar o procedimento, que será sempre norteado por aqueles 

princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios 

para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões 

judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, 

e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de 

convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos 

em audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

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). As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c.c 

art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a proferir a sentença. 

Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. Trata-se de RECLAMAÇÃO, proposta por CASARTE 

COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - ME, em desfavor 

do WANDERLEY DE OLIVEIRA NASCIMENTO. Intimada a parte Autora a se 

manifestar acerca da não intimação/citação do Reclamado, (id 14462733), 

a parte autora quedou-se inerte, não respondendo à chamado judicial. 

Desta feita, não cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 319, inciso II e art. 

320, ambos do Código de Processo Civil, devendo ser extinto o feito sem 

resolução do mérito. DISPOSITIVO Nessas condições, JULGO EXTINTO os 

presentes autos, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, III, do 

CPC. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto os autos à M.M. Juiza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Marcia 

Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. Vistos, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010305-56.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI MORANDINI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON DE LIMA COSTA RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010305-56.2016.8.11.0100. REQUERENTE: EDINEI MORANDINI - ME 

REQUERIDO: JEFERSON DE LIMA COSTA RAMOS Vistos etc. Dispensado 

o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais 

foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso 

mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o 

Sistema Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o 

amplo acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do 

conflito". Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. 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). As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a 

proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de RECLAMAÇÃO, proposta 

por EDINEI MORANDINI – ME., em desfavor do JEFERSON DE LIMA COSTA 

RAMOS. Intimada a parte Autora a se manifestar acerca da não 

intimação/citação do Reclamado, (id 14654716), a parte autora quedou-se 

inerte, não respondendo à chamado judicial. Desta feita, não cumpriu os 

requisitos exigidos pelo art. 319, inciso II e art. 320, ambos do Código de 

Processo Civil, devendo ser extinto o feito sem resolução do mérito. 

DISPOSITIVO Nessas condições, JULGO EXTINTO os presentes autos, 

sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, III, do CPC. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Submeto os autos à M.M. Juiza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Marcia Mieko 

Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. Vistos, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010128-58.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CASARTE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIMERIO DO PRADO FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010128-58.2017.8.11.0100. REQUERENTE: CASARTE COMERCIO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME REQUERIDO: ALIMERIO DO 

PRADO FILHO Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei 

n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas 

de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 
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burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz 

deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a decisão 

que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em julgamento 

"extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar 

de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 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). As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, 

do CPC c.c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às 

orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO, proposta por CASARTE COMÉRCIO DE 

MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOSLTDA - ME., em desfavor do ALIMÉRIO DO 

PRDO FILHO. Intimada a parte Autora a se manifestar acerca da não 

intimação/citação do Reclamado, (id 14601587), a parte autora quedou-se 

inerte, não respondendo à chamado judicial. Desta feita, não cumpriu os 

requisitos exigidos pelo art. 319, inciso II e art. 320, ambos do Código de 

Processo Civil, devendo ser extinto o feito sem resolução do mérito. 

DISPOSITIVO Nessas condições, JULGO EXTINTO os presentes autos, 

sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, III, do CPC. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Submeto os autos à M.M. Juiza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Marcia Mieko 

Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. Vistos, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010132-95.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

INES SCHIMIDT - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS LOURES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010132-95.2017.8.11.0100. REQUERENTE: INES SCHIMIDT - ME 

REQUERIDO: DOUGLAS LOURES DA SILVA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. 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). As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a 

proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de RECLAMAÇÃO, proposta 

por INÊS SCHIMIDT - ME, em desfavor do DOUGLAS LOURDES DA SILVA. 

Intimada a parte Autora a se manifestar acerca da não intimação/citação 

do Reclamado, (id 14601873), a parte autora quedou-se inerte, não 

respondendo à chamado judicial. Desta feita, não cumpriu os requisitos 

exigidos pelo art. 319, inciso II e art. 320, ambos do Código de Processo 

Civil, devendo ser extinto o feito sem resolução do mérito. DISPOSITIVO 

Nessas condições, JULGO EXTINTO os presentes autos, sem resolução 

de mérito, com fulcro no artigo 485, III, do CPC. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos 

à M.M. Juiza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza 

Leiga. Vistos, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-29.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE BARRANCO PASSAMANI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EUGENIA GARCIA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000261-29.2018.8.11.0100. REQUERENTE: FRANCIELE BARRANCO 

PASSAMANI - ME REQUERIDO: MARIA EUGENIA GARCIA RIBEIRO Vistos 

etc. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA, proposta por FRANCIELE 

BARRANCOPASSAMANI - ME em desfavor do MARIA EUGÊNIA GARCIA 

RIBEIRO. A parte autora buscou a tutela jurisdicional no sentido de 

compelir a requerida, a quitar uma dívida no valor de R$101,61, pela 

aquisição de produtos em sua loja. No id. nº 17351735, a Autora requereu 

a extinção do processo, tendo em vista que a Reclamada quitou a dívida, 

conforme recibo em anexo (id. 17351738). Pois bem, Todos os pedidos do 

autor já foram cumpridos extrajudicialmente pela Reclamada, ocorrendo a 

perda do objeto desta ação, não havendo mais pedido a ser analisado, 

logo a ação há de ser extinta sem resolução do mérito. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO de 

mérito, nos termos do artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios, por não serem 

cabíveis nesta fase do processo (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto a decisão à MMª. Juiza de Direito para efeito do disposto no 

artigo 40 da Lei 9099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga 

Vistos, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010438-98.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDOR DE AUTO PECAS RODAR LTDA - EPP - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON DA ROSA CARDOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE 

Processo nº 8010438-98.2016.8.11.0100 EXEQUENTE: DISTRIBUIDOR DE 

AUTO PECAS RODAR LTDA - EPP - ME EXECUTADO: ROBSON DA ROSA 

CARDOSO Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Tendo em vista a certidão 

constante dos autos, verifico que o processo encontra-se indevidamente 

paralisado e sem movimentação por inércia da parte autora por mais de 30 

(trinta) dias. Nesses casos o Código de Processo Civil dispõe que: Art. 

485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e 

as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos 

arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença. DISPOSITIVO 

Nessas condições, JULGO EXTINTO os presentes autos, sem resolução 

de mérito, com fulcro no artigo 485, III, do CPC. Não sendo mais nada 

requerido pelas partes no prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e, 

após, arquivem-se os autos com as baixas necessárias e as anotações 

de estilo. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos à M.M. 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. Vistos, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010355-82.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR JOAO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA OAB - MT15284-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORISVALDO RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010355-82.2016.8.11.0100. EXEQUENTE: MOACIR JOAO DE ALMEIDA 

EXECUTADO: FLORISVALDO RODRIGUES Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. 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). As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a 

proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, 

proposta por MOACIR JOÃO DE ALMEIDA, em desfavor do FLORISVALDO 

RODRIGUES. Intimada a parte Autora a se manifestar acerca da não 

intimação/citação do Reclamado, (id 14490586), a parte autora quedou-se 

inerte, não respondendo à chamado judicial. Desta feita, não cumpriu os 

requisitos exigidos pelo art. 319, inciso II e art. 320, ambos do Código de 

Processo Civil, devendo ser extinto o feito sem resolução do mérito. 

DISPOSITIVO Nessas condições, JULGO EXTINTO os presentes autos, 

sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, III, do CPC. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Submeto os autos à M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Marcia Mieko 

Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. Vistos, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010308-11.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA ARAUJO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTAMIR CARDOSO DOS PASSOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010308-11.2016.8.11.0100. REQUERENTE: AGROPECUARIA ARAUJO 

LTDA - ME REQUERIDO: VALTAMIR CARDOSO DOS PASSOS Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam 

todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir 

o amplo acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do 

conflito". Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. 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). As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a 

proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de RECLAMAÇÃO, proposta 

por AGROPECUÁRIA ARAÚJO LTDA - ME., em desfavor do VALTAMIR 

CARDOSOS DOS PASSOS. Intimada a parte Autora a se manifestar 

acerca da não intimação/citação do Reclamado, (id 14654905), a parte 

autora quedou-se inerte, não respondendo à chamado judicial. Desta feita, 

não cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 319, inciso II e art. 320, ambos 

do Código de Processo Civil, devendo ser extinto o feito sem resolução do 

mérito. DISPOSITIVO Nessas condições, JULGO EXTINTO os presentes 

autos, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, III, do CPC. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Submeto os autos à M.M. Juiza Togada para apreciação e posterior 
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homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Marcia Mieko 

Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. Vistos, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010074-29.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CASARTE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS INACIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010074-29.2016.8.11.0100. REQUERENTE: CASARTE COMERCIO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME REQUERIDO: LUCAS INACIO 

DA SILVA Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Tendo em vista a certidão 

constante dos autos, verifico que o processo encontra-se indevidamente 

paralisado e sem movimentação por inércia da parte autora por mais de 30 

(trinta) dias. Nesses casos o Código de Processo Civil dispõe que: Art. 

485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e 

as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos 

arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença. DISPOSITIVO 

Nessas condições, JULGO EXTINTO os presentes autos, sem resolução 

de mérito, com fulcro no artigo 485, III, do CPC. Não sendo mais nada 

requerido pelas partes no prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e, 

após, arquivem-se os autos com as baixas necessárias e as anotações 

de estilo. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos à M.M. 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. Vistos, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-90.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Mariza Aparecida Pagnussat (REQUERIDO)

A. PAGNUSSATT - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000244-90.2018.8.11.0100. INTERESSADO: FBM COMERCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: A. PAGNUSSATT - 

ME, MARIZA APARECIDA PAGNUSSAT Vistos etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. 

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo celebrado entre as partes. Em consequência, tendo a transação 

efeito de sentença, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na 

forma do art. 487, inciso III, "b", do NCPC/2015. Transitada em julgado, 

proceda-se a respectiva baixa na distribuição, com as anotações de 

estilo. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada 

para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Marcia Mieko 

Hiraçaka Almeida Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-18.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO NOGUEIRA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000210-18.2018.8.11.0100. REQUERENTE: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME REQUERIDO: CICERO NOGUEIRA DA COSTA Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento 

e decido. Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes. Em consequência, 

tendo a transação efeito de sentença, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, "b", do NCPC/2015. 

Transitada em julgado, proceda-se a respectiva baixa na distribuição, com 

as anotações de estilo. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010186-95.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FERNANDA DE CAMPOS & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010186-95.2016.8.11.0100. REQUERENTE: CLAUDIA FERNANDA DE 

CAMPOS & CIA LTDA - EPP REQUERIDO: VANESSA DE OLIVEIRA SILVA 

Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA, proposta por CLAUDIA 

FERNANDA DE CAMPOS & CIA LTDA - EPP em desfavor do VANESSA DE 

OLIVEIRA SILVA. A parte autora buscou a tutela jurisdicional no sentido de 

compelir a requerida, a quitar uma dívida no valor de R$483,50 (já 

atualizada). No id. nº 8989898, a Autora requereu a extinção do processo, 

tendo em vista que a Reclamada quitou a dívida, nada mais tendo a 

reclamar. Pois bem, Todos os pedidos da autora já foram cumpridos 

extrajudicialmente pela Reclamada, ocorrendo a perda do objeto desta 

ação, não havendo mais pedido a ser analisado, logo a ação há de ser 

extinta sem resolução do mérito. DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO de mérito, nos termos do artigo 

267, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase do processo 

(art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Intimem-se. Submeto a decisão à MMª. Juiza de Direito 

para efeito do disposto no artigo 40 da Lei 9099/95. Marcia Mieko Hiraçaka 

Almeida Juíza Leiga Vistos, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010457-07.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILENE MANSAO ANTONIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010457-07.2016.8.11.0100. REQUERENTE: FBM COMERCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: EDILENE MANSAO 

ANTONIO Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA, proposta por 

FRANCIELE BARRANCOPASSAMANI - ME em desfavor do MARIA 

EUGÊNIA GARCIA RIBEIRO. A parte autora buscou a tutela jurisdicional no 

sentido de compelir a requerida, a quitar uma dívida no valor de 

R$7.541,38, pela aquisição de produtos em sua loja. No id. nº 25748466, a 

Autora requereu a extinção do processo, tendo em vista que a Reclamada 

quitou a dívida, nada mais tendo a reclamar. Pois bem, Todos os pedidos 

da autora já foram cumpridos extrajudicialmente pela Reclamada, 

ocorrendo a perda do objeto desta ação, não havendo mais pedido a ser 

analisado, logo a ação há de ser extinta sem resolução do mérito. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO de mérito, nos termos do artigo 267, inciso VI, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios, por 

não serem cabíveis nesta fase do processo (art. 54 e 55, da Lei n.º 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto a decisão à MMª. Juiza de Direito para efeito do 

disposto no artigo 40 da Lei 9099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza 

Leiga Vistos, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000194-64.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

SEIFERT & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Concesso B. da Silva (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000194-64.2018.8.11.0100. REQUERENTE: SEIFERT & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: CONCESSO B. DA SILVA Vistos etc. Dispensado o relatório, 

a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados 

para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é 

norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Desta forma, atrelada às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 330, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Após analisar 

detidamente os autos, e os documentos a ele trazidos entendo que o 

processo deve ser extinto. Com efeito, da análise dos autos, verifica-se 

que a parte reclamante qualificada como SEIFERT E CIA LTDA - ME, se fez 

representar por simples preposto na audiência de conciliação realizada, o 

que autoriza, assim, a extinção do feito sem resolução do mérito. O 

Enunciado n.º 141, do FONAJE, tem a seguinte redação: A microempresa 

e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente.(grifei) E o entendimento jurisprudencial é uníssono, nesse 

mesmo sentido, conforme colaciono abaixo: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

PARTE AUTORA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. REPRESENTAÇÃO POR 

PREPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 141 DO FONAJE. 

NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO 

DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PREJUDICADO O JULGAMENTO 

DO RECURSO. 1. A pessoa jurídica qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, excepcionalmente admitida a litigar como 

autora nos juizados especiais, deve ser representada, em audiência, pelo 

empresário individual ou sócio gerente, devendo ser comprovada tal 

qualidade, sob pena de extinção do feito (art. 51, I, da Lei nº 9.099/95), 

posto que se revela desprovido de efeitos jurídicos o comparecimento de 

simples funcionário ou preposto, a teor do que reza o enunciado nº. 141 

do fonaje precedente desta turma. 2. Verificado que se fez presente ao 

ato processual pessoa desprovida de poderes, a figurar como simples 

preposta da empresa, impõe-se a extinção do processo, porquanto se 

considera que esteve ausente a parte autora na audiência. 3. Preliminar de 

nulidade acolhida, para cassar a r. Sentença recorrida e determinar a 

extinção do feito, sem julgamento de mérito. Prejudicado o julgamento do 

recurso. (TJDF; Rec 2013.08.1.008012-2; Ac. 812.673; Terceira Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz LuisMartius 

Holanda Bezerra Junior; DJDFTE 22/08/2014; Pág. 278). Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 141 do FONAJE, o comparecimento do 

empresário individual ou sócio gerente, na audiência é obrigatório, pois, 

sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei n.º 9.099/95, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. DISPOSITIVO Ante o exposto, e 

por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 51, inciso I, da 

Lei n.º 9.099/95, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme lição tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. 

Submeto a decisão à MMª. Juiza de Direito para efeito do disposto no 

artigo 40 da Lei 9099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga 

Vistos, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010093-06.2014.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DENILDO DA CUNHA BRASAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO MAGALHAES MEDEIROS OAB - RS60702-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010093-06.2014.8.11.0100. REQUERENTE: DENILDO DA CUNHA 

BRASAO REQUERIDO: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Homologo por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre 

as partes. Em consequência, tendo a transação efeito de sentença, julgo 

extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, 

"b", do NCPC/2015. Transitada em julgado, proceda-se a respectiva baixa 

na distribuição, com as anotações de estilo. Sentença Publicada no PJE. 

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane 

Marilyn Vaz Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-19.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DEOCILDE BROHL - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA DE SOUZA RAVADELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010010-19.2016.8.11.0100. REQUERENTE: DEOCILDE BROHL - ME 

REQUERIDO: JULIANA DE SOUZA RAVADELLI Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento 

e decido. Tendo em vista a certidão constante dos autos, verifico que o 

processo encontra-se indevidamente paralisado e sem movimentação por 

inércia da parte autora por mais de 30 (trinta) dias. Nesses casos o 

Código de Processo Civil dispõe que: Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Art. 354. 

Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II 

e III, o juiz proferirá sentença. DISPOSITIVO Nessas condições, JULGO 

EXTINTO os presentes autos, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, III, do CPC. Não sendo mais nada requerido pelas partes no 

prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os 

autos com as baixas necessárias e as anotações de estilo. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos à M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. Vistos, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010285-65.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010285-65.2016.8.11.0100. REQUERENTE: FBM COMERCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: VANESSA DE 

OLIVEIRA SILVA Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da 

Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das 

causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz 

deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a decisão 

que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em julgamento 

"extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar 

de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. Desta forma, 

atrelada às orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo 

aos termos do art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Após analisar detidamente os autos, e os documentos a ele 

trazidos entendo que o processo deve ser extinto. Com efeito, da análise 

dos autos, verifica-se que a parte reclamante qualificada como FERRARI 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, se fez representar por simples 

preposto na audiência de conciliação realizada, o que autoriza, assim, a 

extinção do feito sem resolução do mérito. O Enunciado n.º 141, do 

FONAJE, tem a seguinte redação: A microempresa e a empresa de 

pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em 

audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente.(grifei) E o 

entendimento jurisprudencial é uníssono, nesse mesmo sentido, conforme 

colaciono abaixo: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PARTE AUTORA. EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE. REPRESENTAÇÃO POR PREPOSTO. 

IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 141 DO FONAJE. NULIDADE 

RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO DO FEITO 

SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PREJUDICADO O JULGAMENTO DO 

RECURSO. 1. A pessoa jurídica qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, excepcionalmente admitida a litigar como 

autora nos juizados especiais, deve ser representada, em audiência, pelo 

empresário individual ou sócio gerente, devendo ser comprovada tal 

qualidade, sob pena de extinção do feito (art. 51, I, da Lei nº 9.099/95), 

posto que se revela desprovido de efeitos jurídicos o comparecimento de 

simples funcionário ou preposto, a teor do que reza o enunciado nº. 141 

do fonaje precedente desta turma. 2. Verificado que se fez presente ao 

ato processual pessoa desprovida de poderes, a figurar como simples 

preposta da empresa, impõe-se a extinção do processo, porquanto se 

considera que esteve ausente a parte autora na audiência. 3. Preliminar de 

nulidade acolhida, para cassar a r. Sentença recorrida e determinar a 

extinção do feito, sem julgamento de mérito. Prejudicado o julgamento do 

recurso. (TJDF; Rec 2013.08.1.008012-2; Ac. 812.673; Terceira Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz LuisMartius 

Holanda Bezerra Junior; DJDFTE 22/08/2014; Pág. 278). Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 141 do FONAJE, o comparecimento do 

empresário individual ou sócio gerente, na audiência é obrigatório, pois, 

sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei n.º 9.099/95, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. DISPOSITIVO Ante o exposto, e 

por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 51, inciso I, da 

Lei n.º 9.099/95, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme lição tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. 

Submeto a decisão ao MM. Juiz de Direito para efeito do disposto no artigo 

40 da Lei 9099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga Vistos, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010073-10.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA CAETANO BARAGAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010073-10.2017.8.11.0100. REQUERENTE: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME REQUERIDO: BRUNA CAETANO BARAGAO Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento 

e decido. Tendo em vista a certidão constante dos autos, verifico que o 

processo encontra-se indevidamente paralisado e sem movimentação por 

inércia da parte autora por mais de 30 (trinta) dias. Nesses casos o 

Código de Processo Civil dispõe que: Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 
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incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Art. 354. 

Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II 

e III, o juiz proferirá sentença. DISPOSITIVO Nessas condições, JULGO 

EXTINTO os presentes autos, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, III, do CPC. Não sendo mais nada requerido pelas partes no 

prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os 

autos com as baixas necessárias e as anotações de estilo. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos à M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. Vistos, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-27.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE RONCELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT6910-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000233-27.2019.8.11.0100. REQUERENTE: JOSIANE RONCELLI 

REQUERIDO: AVIANCA Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 

da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das 

causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz 

deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a decisão 

que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em julgamento 

"extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar 

de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 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). Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a proferir a 

sentença. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. PRELIMINAR Da Revelia da OCEANAIR 

LINHAS AÉREAS S.A. Compulsando os autos, verifica-se que a 

Reclamada, apesar de ter sido devidamente intimada, deixou de 

comparecer à audiência de conciliação, e nem apresentou justificativa 

plausível, portanto decreto sua revelia, nos termos do art. 20 da lei 

9.099/95. MÉRITO Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS proposta por JOSIANE RONCELLI, em desfavor de 

OCEANAIR LINHAS AÉREAS S.A. (AVIANCA), alegando que adquiriu um 

pacote de viagens para 4 pessoas, com destino à Salvador, embarque no 

aeroporto de Cuiabá dia 17.02.2019 às 08h40min, e chegando no 

aeroporto para fazer o check in foi impedido de embarcar com sua família, 

sob a alegação que a filha menor de idade, chamada Rafaela, portava 

apenas certidão de nascimento e seria necessário apresentar documento 

com foto. Sem maiores informações oferecidas pela Reclamada, 

procuraram o posto policial do aeroporto para registrar BO, referente o 

extravio do RG da filha menor. Nesse interim, não conseguiram embarcar, 

tendo que adquirir novos bilhetes aéreos em outra companhia, às suas 

expensas. Assim, requer indenização por danos materiais e morais. Da 

análise dos autos verifico verossímeis as assertivas no sentido de que 

houve falha na prestação de serviços da Reclamada, sendo o Reclamante 

impedido de embarcar, sem justificativa plausível, o que causou custos 

extras à parte Reclamante, devidamente comprovadas através dos 

documentos juntados com a inicial orçamento nº 3727420, não tendo sido 

ressarcidas pela Reclamada, o que ocasionou despesas extras com 

alimentação e aquisição de novos bilhetes. Isso porque, a legislação 

vigente não exige a apresentação de documento com foto para embarque 

em vôo doméstico de menor acompanhado dos pais ou responsáveis, 

sendo suficiente a apresentação de certidão de nascimento ou cópia 

autenticada. Nesse sentido: EMENTA: CONSUMIDOR. TRANSPORTE 

AÉREO. VOO DOMÉSTICO. NEGATIVA DE EMBARQUE DE MENOR 

ACOMPANHADO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO COM FOTO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INFORMAÇÃO INADEQUADA. DANO 

MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR 

RAZOÁVEL DA INDENIZAÇÃO. - A legislação em vigência não exige a 

apresentação de documento com foto para embarque em vôo doméstico 

de menor acompanhado dos pais ou responsáveis, sendo suficiente a 

apresentação de certidão de nascimento original ou cópia autenticada. - 

Com efeito, a informação adequada e clara sobre produtos e serviços no 

mercado de consumo é direito do consumidor dos mais relevantes, 

previsto no inciso III do art. 6º da Lei n. 8.078/90, que impõe ao fornecedor, 

na hipótese dos autos, conhecer a regra aplicável. (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.14.333613-9/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/03/2017, publicação da súmula em 

05/04/2017) Assim, caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral 

decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, 

independentemente do de culpa, sendo suficiente a prova da existência do 

fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente 

comprovado. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador 

do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado 

pelos danos causados à parte Reclamante. Assim, no que concerne à 

fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 6.000,00, quantia essa que atende aos critérios 

da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Com relação aos 

danos materiais sofridos, entendo serem devidos, visto que em 

decorrência da impossibilidade de embarque, os Reclamantes sofreram 

com outros gastos, no valor de R$4.590,74, devidamente comprovados. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para: a) CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 

6.000,00 a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 

1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta 

data e; b) CONDENAR a Reclamada título de danos matérias o valor de 

R$4.590,74, acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção 

monetária (INPC) desde a data do desembolso, extinguindo o feito com 

resolução do mérito. Sem custas e honorários advocatícios por não serem 

cabíveis nesta fase do processo (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Projeto de sentença sujeito à homologação 

da MM. Juíza Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Marcia Mieko 

Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. Vistos, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-25.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LEONALDO MARQUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (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):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000119-25.2018.8.11.0100. REQUERENTE: LEONALDO MARQUES DA 

COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz 

deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a decisão 

que entender mais justa e equânime (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

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). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por 

LEONALDO MARQUES DA COSTA, em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em que alega que seu 

nome permaneceu incluso no SERASA indevidamente, haja vista não 

possuir relação jurídica com a Requerida. Da Revelia Compulsando os 

autos verifico que a reclamada não compareceu à audiência de 

conciliação, muito embora tenha sido citada/intimada para o ato, todavia 

apresentou contestação, apesar da apresentação da defesa entendo que 

a decretação da sua revelia no presente caso é medida de rigor. Nesse 

sentido é a inteligência do artigo 20 da Lei 9.099/95, que lemos: “Art. 20. 

Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência 

de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” 

(grifos nossos). MÉRITO No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. A 

reclamada apresenta defesa informando que os débitos são devidos, 

aduz que se trata de cobrança de consumo da UC 1193159, com 

endereço na Estrada Com. Santa Clara s/nº - JURUENA, apresenta dados 

cadastrais, e histórico de contas do cliente, onde há existência de 

pagamentos. A parte Autora, aduz que embora tenha residido em Juruena, 

pagava aluguel e não tinha energia em seu nome, entretanto, não trouxe 

nenhum comprovante de pagamentos do local onde residia em Juruena. 

Assim o conjunto probatório de cognição indica que os fatos muito 

provavelmente ocorreram conforme narrado na contestação e não tendo a 

parte Autora comprovado a quitação de tais débitos, a improcedência do 

pedido é medida que se impõe. Além disso, de acordo com contestação, 

constam pagamentos. Ora, se houve pagamento, é porque houve 

contrato. Ademais, a parte reclamante não trouxe aos autos nenhum 

número de protocolo comprovando que tenha realizado reclamações 

administrativas na tentativa de solução do problema, objeto da lide. 

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a 

inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. Assim, os 

elementos constantes dos autos não são suficientes para deferimento do 

pleito. Sendo assim, ainda que o promovido seja revel na ação, tendo em 

vista a míngua dos elementos probantes, a ação deve ser julgada 

improcedente. DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, declaro a revelia da 

promovida e, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no art.487, 

inc. I, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 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. Sentença 

publicada no PJE. Intimem-se. Projeto de sentença sujeito à homologação 

da MM. Juíza Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Marcia Mieko 

Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. Vistos, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000932-18.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONE ZONARI LETCHACOSKI OAB - PR18445-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000932-18.2019.8.11.0100. REQUERENTE: JOAO BATISTA DE SOUSA 

JUNIOR REQUERIDO: SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A 

Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga 

idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz 

deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a decisão 

que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em julgamento 

"extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar 

de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. Desta forma, 

atrelado às orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo 

aos termos do art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JOÃO BATISTA DE 

SOUSA JÚNIOR, em desfavor de FAEL – SOCIEDADE TÉCNICA 

EDUCACIONAL DA LAPA S.A.. O Reclamante alega, em síntese, que é 

aluno da Instituição de Ensino desde o ano de 2018 e que vem 

reiteradamente recebendo cobranças indevidas, visto que está em dia 

com seus débitos. Diante das cobranças que considera abusivas, requer 

indenização por danos morais. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 
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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 337 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A simples cobrança 

mesmo que considerada indevida, não gera a obrigação de indenizar a 

titulo de dano moral na sua modalidade “damnum in re ipsa”. Se o 

Reclamante não comprova que sofreu outros transtornos, sequer teve o 

seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que 

foi matrado pelos prepostos da Requerida, tal fato por sí só não da ensejo 

a reparação por dano moral. Nesse sentido: EMENTA: A ausência de 

demonstração de que a situação ultrapassou a esfera do mero dissabor e 

aborrecimento a ponto de lesar direitos da personalidade gera a 

improcedência da indenização por danos morais. O mero envio de boletos 

de forma indevida, por si só, não gera danos morais.V.V.APELAÇÃO 

CÍVEL - CORRESPONDÊNCIA - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL - 

INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR - FIXAÇÃO - PARÂMETROS. 1. O mero 

envio de correspondência cobrando dívida inexistente, por culpa da 

instituição de ensino, acarreta danos morais, a serem ressarcidos. 2. O 

valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as 

peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a 

intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das partes e 

a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser 

ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada 

ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no 

agente impacto suficiente para evitar que provoque novo e igual atentado. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.032543-5/001, Relator(a): Des.(a) 

Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/08/2018, 

publicação da súmula em 10/08/2018). Portanto, diante do contexto fático 

e probatório trazido nos autos, verifico que a improcedência dos pedidos é 

medida que se impõe. DISPOSITIVO Pelo exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 

487, inciso I do CPC. julgo EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

proceda-se a respectiva baixa na distribuição, com as anotações de 

estilo. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada 

para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Marcia Mieko 

Hiraçaka Almeida Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000236-79.2019.8.11.0100. REQUERENTE: FELISBERTO MEDEIROS 

MODOLON REQUERIDO: MUNICIPIO DE BRASNORTE Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38, da Lei nº 9099/95, c/c 27, da Lei nº 12153/09). 

Trata-se de pedido de reparação de danos na importância de R$ 1.203,00, 

decorrente de sinistro em veículo de propriedade da parte autora que 

alega ocasionados pela má conservação de via pública na cidade de 

Brasnorte. Citada, a parte reclamada não compareceu na audiência de 

conciliação, porém apresentou contestação. Contudo, não são aplicados 

os efeitos da revelia contra o Reclamado, diante da indisponibilidade do 

interesse público, consoante o disposto no artigo 345, inciso II, do 

CPC/2015. Quanto ao mérito verifica-se que não restou comprovada a 

responsabilidade civil do ente federativo demandado. Isso porque, como 

prova das alegações trouxe o requerente apenas fotografia de um local 

não identificado, sem qualquer elemento que permita localizar como trecho 

de área urbana da cidade de Brasnorte, tampouco as circunstâncias 

externas que, porventura, poderiam confirmar a tese do autor de ter sido 

surpreendido, sem sinalização adequada, com abras na pista, visto que, 

de regra, deve haver sinalização em locais impróprios à circulação de 

veículos, e essa ausência de identificação por meio de placas ou outra 

forma de comunicação, na hipótese de ato omissivo, deve estar 

comprovada nos autos. Isso se dá porque a responsabilidade 

administrativa por ato omissivo (a não conservação da via pública) 

pressupõe a verificação de culpa da administração. Ensina José dos 

Santos Carvalho Filho que: “O Estado causa danos aos particulares por 

ação ou omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os 

danos ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade 

objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos – o fato 

administrativo, o dano e o nexo causal. Todavia, quando a conduta estatal 

for omissiva, será preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato 

gerador da responsabilidade civil do Estado. Nem toda conduta omissiva 

retrata um desleixo do Estado em cumprir um dever legal; se assim for, 

não se configurará a responsabilidade estatal. Somente quando o Estado 

se omitir diante do dever legal de impedir a ocorrência do dano é que será 

responsável civilmente e obrigado a reparar os prejuízos. A 

consequência, dessa maneira, reside em que a responsabilidade civil do 

Estado, no caso de conduta omissiva, só se desenhará quando presentes 

estiverem os elementos que caracterizam a culpa.(...)” Dessa forma, 

segundo o supracitado administrativista, os requisitos necessários à 

responsabilização do Estado no caso em exame são: 1. fato administrativo 

calcado na culpa; 2. o dano; 3. nexo direto de causalidade entre o fato e 

dano sofrido pela vítima. Na espécie, as fotografias, que não possuem 

registro da data que foram tiradas, tampouco vínculo identificável do local 

do sinistro com a área urbana do município de Brasnorte são insuficientes 

para estabelecer nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido pela 

vítima. Dessa forma, no contexto da prova não há nos autos nenhuma 

evidencia real que ligue as consequências no veículo da parte autora à 

responsabilidade administrativa do ente federativo e, em se tratando de 

responsabilidade calcada na culpa, esta deve ser provada, não se 

admitindo a condenação por fato presumido. No caso, não se desincumbiu 

a parte autora de ônus a seu encargo. Sem a comprovação do nexo de 

causalidade não se identifica dever de indenizar. A propósito: AÇÃO 

ORDINÁRIA - DANOS MATERIAIS E MORAIS - LEGITIMIDADE ATIVA AD 

CAUSAM CONFIGURADA - ACIDENTE EM RODOVIA SOB JURISDIÇÃO DO 

DNIT - RODOVIA EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO - PERDA DO 

CONTROLE DA DIREÇÃO DO CAMINHÃO E CHOQUE COM BARRANCO 

CAUSADO POR FALHA MECÂNICA, DECORRENTE DA QUEBRA DA 

BARRA DE DIREÇÃO - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO DE 

CAUSALIDADE DE REFERIDO EVENTO PARA COM OS BURACOS NA 

PISTA - POSSIBILIDADE DA FALHA MECÂNICA TER SIDO OCASIONADA 

POR OUTROS FATORES - RESPONSABILIDADE ESTATAL NÃO 

CONFIGURADA - IMPROCEDÊNCIA AO PEDIDO(...) (TRF-3 - 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : APELREEX 00013588920074036125 

SP 0001358-89.2007.4.03.6125 - Julgamento: 21/01/2016 - Órgão 

Julgador: TERCEIRA TURMA -Publicação: e-DJF3 Judicial 1 

DATA:01/02/2016). DISPOSITIVO Diante do exposto, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos da exordial. Sem condenação em custas e 

honorários advocatícios, (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Sentença 

Publicada no PJE. Submeto a decisão à MMª. Juiza de Direito para efeito do 

disposto no artigo 40 da Lei 9099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza 

Leiga Vistos, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito .

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000825-71.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000825-71.2019.8.11.0100. REQUERENTE: DARCI RODRIGUES DA SILVA 

REQUERIDO: COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS Vistos etc. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS, proposta por DARCI RODRIGUES DA SILVA em desfavor de 
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CIA DE LOCAÇÕES DAS AMÉRICAS. DA REVELIA A Reclamada, apesar 

de devidamente citada/intimado (ID. 25407884), deixou de comparecer na 

audiência de conciliação, tampouco apresentou contestação, razão pela 

qual, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, reconheço a revelia. 

MÉRITO O cerne da questão se refere a acidente de trânsito ocorrido na 

data de 22.06.2019, onde se verifica que houve colisão no veículo da 

parte reclamante, que conduzia o veículo Fiat Uno Mille Way Econ, cor 

prata, placa MIF 9006. Da análise da dinâmica do acidente e dos danos 

ocorridos no veículo do autor, tem-se que o acidente ocorreu por culpa do 

réu, que realizou ultrapassagem em faixa contínua, vindo a colidir com o 

veículo do Autor que seguia pela via contrária. Nesse sentido são as 

fotografias acostadas e demais provas existentes nos autos. Estando 

comprovada a culpa do demandado, é devida a indenização pelos danos 

materiais causados. Nesse sentido: Ementa: REPARAÇÃO DE DANOS. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNIBUS E AUTOMÓVEL. COLISÃO LATERAL. 

TROCA DE PISTA. DANOS (RASPÃO) NA LATERAL ESQUERDA DO 

VEÍCULO DO AUTOR QUE CORROBORAM A VERSÃO TRAZIDA NA 

INICIAL. FOTOGRAFIAS DO AUTOMÓVEL ANTES DO CONSERTO. 

DEMONSTRADA A REALIZAÇÃO DE MANOBRA PELA DEMANDADA SEM 

A DEVIDA CAUTELA. 1. O recurso da demandada insurge-se em relação a 

decisão que condenou a ré ao pagamento dos danos materiais causados 

no veículo do autor decorrentes de acidente de trânsito. Alegou que a 

causa do sinistro foi a imprudência do autor, que acelerou mesmo o ônibus 

sinalizando que iria trocar de pista. 2. As versões trazidas pelas partes 

são antagônicas. Todavia, da análise da dinâmica do acidente e do local 

dos danos ocorridos no veículo do autor, tem-se que a culpa do acidente 

ocorreu por culpa do réu. Nesse sentido são as fotografias acostadas, 

fls. 21/30, bem como o depoimento das testemunhas arroladas, fls. 73/74. 

3. Estando comprovada a culpa da demandada, é devida a indenização 

pelos danos materiais causados. A alegação de que a data do recibo é 

anterior a data do fato deve ser afastada, pois flagrante o equívoco, tendo 

o autor acostado novo recibo com a data correta (fl. 76). SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71005381009, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 

26/08/2015) Nesse toar, restou demonstrado o prejuízo material do veículo 

no valor de R$ 2.907,50, consoante orçamentos nºs 0309 e 50.852, que 

deverá ser ressarcido pelo reclamado. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

procedente a pretensão contida no pedido inicial para o fim de a) 

CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 

2.907,50, a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC 

e juros de mora de 1% ao mês, conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados do evento danoso – 

22.06.2019 – (súmula 43/STJ). Sem custas e honorários advocatícios por 

não serem cabíveis nesta fase do processo (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. 

Submeto a decisão ao MM. Juiz de Direito para efeito do disposto no artigo 

40 da Lei 9099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga Vistos, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-14.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS PRESLEY ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUANA CAROLINE SILVA RIOS OAB - MT20743/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS BORGES MACENA (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: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 05 de março de 2020 , às 10:30 horas (horário de 

Cuiabá/MT). Campinápolis, 7 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.: 38814 Nr: 1001-08.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA REWADI TSIHORIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, decorreu IN ALBIS o prazo para a 

autora impugnar a contestação.

 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 

AUTORA, para manifestar sobre o interesse na composição demonstrado 

pelo Banco réu a p.74.

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38901 Nr: 1048-79.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REWATSUDU PARIWAWI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAYLISE CATARINA ROGÉRIO 

SEIXAS - OAB:15483-A

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: intimar as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem sobre 

o retorno dos autos da Instância Superior.

Comarca de Cláudia

Diretoria do Fórum

Decisão

DECISÃO PEDIDO DE LICENÇA-PRÊMIO CLÁUDIA-MT 

0703101-14.2020.8.11.0101 Vistos etc. Trata-se de pedido de concessão 

de licença-prêmio por assiduidade apresentado por ROSANA APARECIDA 

BERTO CAVALCANTE DA SILVA, MATRÍCULA 11556, Técnico Judiciário, 

lotada na Secretaria da Vara Única desta Comarca de Cláudia, em relação 

ao quinquênio de 12/01/2015 a 12/01/2020. Analisando o processo, 

vislumbro que a Central de Administração certificou a inexistência de 

afastamento que implique no indeferimento do pedido. Relatei o 

necessário, passo a decidir. O pedido está respaldado nos termos da Lei 

Complementar n.º 04 de 15.10.1990, que dispõe os artigos 109 e 110, "in 

verbis": "Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício 

no serviço público estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de 

licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo 

efetivo (...) § 1° (...) § 2° É facultado ao servidor fracionar a licença de que 

trata este artigo em até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente 

os meses para gozo da licença. Art. 110 Não se concederá licença-prêmio 

a o servidor que, no período aquisitivo: I - sofrer penalidade disciplinar de 

suspensão; II - afastar-se do cargo em virtude de: a) licença por motivo de 

doença em pessoa da família, sem remuneração; b) licença para tratar de 

interesses particulares; c) condenação a pena privativa de liberdade, por 

sentença definitiva; d) afastamento para acompanhar cônjuge ou 

companheiro. Parágrafo único. As faltas injustificadas ao serviço 

retardarão a concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de 
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um mês para cada três faltas." No presente caso, verifico que a 

requerente faz jus ao benefício, preenchendo o lapso temporal 

estabelecido no artigo 109, da Lei Complementar nº 04, de 15.10.90, bem 

como não incidiu em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 110 da 

referida Lei, conforme certificado no processo. Portanto, defiro o pedido 

de concessão de 3 (três) meses de licença prêmio, relativo ao quinquênio 

compreendido no período de 12/01/2015a 12/01/2020, condicionando seu 

usufruto à conveniência do serviço público, ao (à) servidor (a) ROSANA 

APARECIDA BERTO CAVALCANTE DA SILVA, Técnico Judiciária, lotada 

na Secretaria da Vara Única desta Comarca de Cláudia, nos termos do art. 

109, "caput", da Lei Complementar n. 04/1990. Cientifique-se o requerente. 

Anote-se para usufruto no momento oportuno. Após, ao arquivo com as 

baixas e anotações de praxe. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cláudia, 06 de fevereiro de 2020. THATIANADOS SANTOS Juíza de Direito

DECISÃO PEDIDO DE LICENÇA-PRÊMIO CLÁUDIA-MT 

0703100-29.2020.8.11.0101 Vistos etc. Trata-se de pedido de concessão 

de licença-prêmio por assiduidade apresentado por MICHELI DAYANE 

FERREIRA DA COSTA,MATRÍCULA 25626, Oficial de Justiça, lotada na 

Central de Mandados desta Comarca de Cláudia, em relação ao quinquênio 

de 26/02/2013a 26/02/2018. Analisando o processo, vislumbro que a 

Central de Administração certificou a inexistência de afastamento que 

implique no indeferimento do pedido. Relatei o necessário, passo a decidir. 

O pedido está respaldado nos termos da Lei Complementar n.º 04 de 

15.10.1990, que dispõe os artigos 109 e 110, "in verbis": "Art. 109. Após 

cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público 

estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de 

prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo (...) § 1° (...) 

§ 2° É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata este artigo em 

até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os meses para gozo 

da licença. Art. 110 Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no 

período aquisitivo: I - sofrer penalidade disciplinar de suspensão; II - 

afastar-se do cargo em virtude de: a) licença por motivo de doença em 

pessoa da família, sem remuneração; b) licença para tratar de interesses 

particulares; c) condenação a pena privativa de liberdade, por sentença 

definitiva; d) afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. 

Parágrafo único. As faltas injustificadas ao serviço retardarão a 

concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de um mês para 

cada três faltas." No presente caso, verifico que a requerente faz jus ao 

benefício, preenchendo o lapso temporal estabelecido no artigo 109, da Lei 

Complementar nº 04, de 15.10.90, bem como não incidiu em nenhuma das 

hipóteses previstas no artigo 110 da referida Lei, conforme certificado no 

processo. Portanto, defiro o pedido de concessão de 3 (três) meses de 

licença prêmio, relativo ao quinquênio compreendido no período de 

26/02/2013a 26/02/2018, condicionando seu usufruto à conveniência do 

serviço público, ao (à) servidor (a) MICHELI DAYANE FERREIRA DA 

COSTA, Oficial de Justiça, lotada na Central de Mandados desta Comarca 

de Cláudia, nos termos do art. 109, "caput", da Lei Complementar n. 

04/1990. Cientifique-se o requerente. Anote-se para usufruto no momento 

oportuno. Após, ao arquivo com as baixas e anotações de praxe. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cláudia, 06 de fevereiro de 2020. 

THATIANADOS SANTOS Juíza de Direito

DECISÃO PEDIDO DE LICENÇA-PRÊMIO CLÁUDIA-MT 

0703102-96.2020.8.11.0101 Vistos etc. Trata-se de pedido de concessão 

de licença-prêmio por assiduidade apresentado por WILLIAN ANTONIAZZI, 

MATRÍCULA 28701, Oficial de Justiça, lotado na Central de Mandados 

desta Comarca de Cláudia, em relação ao quinquênio de 12/01/2015a 

12/01/2020. Analisando o processo, vislumbro que a Central de 

Administração certificou a inexistência de afastamento que implique no 

indeferimento do pedido. Relatei o necessário, passo a decidir. O pedido 

está respaldado nos termos da Lei Complementar n.º 04 de 15.10.1990, 

que dispõe os artigos 109 e 110, "in verbis": "Art. 109. Após cada 

quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público estadual, o 

servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por 

assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo (...) § 1° (...) § 2° É 

facultado ao servidor fracionar a licença de que trata este artigo em até 03 

(três) parcelas, desde que defina previamente os meses para gozo da 

licença. Art. 110 Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no 

período aquisitivo: I - sofrer penalidade disciplinar de suspensão; II - 

afastar-se do cargo em virtude de: a) licença por motivo de doença em 

pessoa da família, sem remuneração; b) licença para tratar de interesses 

particulares; c) condenação a pena privativa de liberdade, por sentença 

definitiva; d) afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. 

Parágrafo único. As faltas injustificadas ao serviço retardarão a 

concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de um mês para 

cada três faltas." No presente caso, verifico que o requerente faz jus ao 

benefício, preenchendo o lapso temporal estabelecido no artigo 109, da Lei 

Complementar nº 04, de 15.10.90, bem como não incidiu em nenhuma das 

hipóteses previstas no artigo 110 da referida Lei, conforme certificado no 

processo. Portanto, defiro o pedido de concessão de 3 (três) meses de 

licença prêmio, relativo ao quinquênio compreendido no período de 

12/01/2015a 12/01/2020, condicionando seu usufruto à conveniência do 

serviço público, ao (à) servidor(a) WILLIAN ANTONIAZZI, Oficial de 

Justiça, lotado na Central de Mandados Comarca de Cláudia, nos termos 

do art. 109, "caput", da Lei Complementar n. 04/1990. Cientifique-se o 

requerente. Anote-se para usufruto no momento oportuno. Após, ao 

arquivo com as baixas e anotações de praxe. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cláudia, 06 de fevereiro de 2020. THATIANADOS SANTOS 

Juíza de Direito

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99129 Nr: 2870-33.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDETE DOS SANTOS PALHÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107647 Nr: 3510-02.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CARMEM ROMERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107692 Nr: 3531-75.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE OLIVEIRA KRAFT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90508 Nr: 875-19.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tarcisio Penha de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONISETE PABLO SOUZA - 

OAB:MT/15083
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar as partes para, querendo, 

apresentarem alegações finais, no prazo legal.

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 07/2020-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° - MANTER suspenso o expediente do Foro Judicial desta Comarca 

de Colniza-MT, hoje, dia 07/02/2020, em virtude da referida reforma, bem 

como os prazos processuais que vencerem 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, 07 de fevereiro de 2020.

VAGNER DUPIM DIAS

 Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 66660 Nr: 14-55.2015.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Orneles Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487-A/MT

 Vistos,

 Considerando a Portaria n. 1633/2019 da Presidência/TJMT (CIA n. 

0078429-37.2019.8.11.0000), que designou em caráter excepcional este 

magistrado, Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Juína, para 

responder cumulativamente pela Vara única da Comarca de Colniza até 

ulterior deliberação, bem como considerando a distância entre as referidas 

cidades (350km - sendo 310km sem asfalto, cuja infraestrutura apresenta 

frequentemente a ausência de pontes e alagamentos), a jurisdição deste 

magistrado sobre a Diretoria da Foro da Comarca de Juína e sobre a 

Terceira Vara da Comarca de Juína (com 5.275 processos, além da 

corregedoria do CDP - com 263 presos), ainda levando em conta a 

demanda da Vara única da Comarca de Colniza, que envolve processos 

de grande repercussão com réus presos, processos de infância e ainda 

processos cíveis com liminares diversas (com o total de 8.272 

processos), visando priorizar o atendimento jurisdicional aos processos 

urgentes, CANCELO a audiência designada e determino que AGUARDE-SE 

em secretaria a designação de juiz titular.

CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA.

De Juína para Colniza/MT, data da assinatura eletrônica.

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 86228 Nr: 475-22.2018.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Mendes da Silva, Severino Siqueira 

Evangelista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 Vistos,

 Considerando a Portaria n. 1633/2019 da Presidência/TJMT (CIA n. 

0078429-37.2019.8.11.0000), que designou em caráter excepcional este 

magistrado, Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Juína, para 

responder cumulativamente pela Vara única da Comarca de Colniza até 

ulterior deliberação, bem como considerando a distância entre as referidas 

cidades (350km - sendo 310km sem asfalto, cuja infraestrutura apresenta 

frequentemente a ausência de pontes e alagamentos), a jurisdição deste 

magistrado sobre a Diretoria da Foro da Comarca de Juína e sobre a 

Terceira Vara da Comarca de Juína (com 5.275 processos, além da 

corregedoria do CDP - com 263 presos), ainda levando em conta a 

demanda da Vara única da Comarca de Colniza, que envolve processos 

de grande repercussão com réus presos, processos de infância e ainda 

processos cíveis com liminares diversas (com o total de 8.272 

processos), visando priorizar o atendimento jurisdicional aos processos 

urgentes, CANCELO a audiência designada e determino que AGUARDE-SE 

em secretaria a designação de juiz titular.

CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA.

De Juína para Colniza/MT, data da assinatura eletrônica.

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 70283 Nr: 1943-26.2015.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSdS, LSF, DSF, CSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/MT

 Código: 70283

Vistos,

CUMPRA-SE a decisão retro, cuja audiência designada será realizada por 

videoconferência nos moldes da Lei n. 11.900/2009.

De Juína para Colniza/MT, 20 de janeiro de 2020.

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 70283 Nr: 1943-26.2015.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSdS, LSF, DSF, CSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/MT

 Vistos.

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b” do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA o termo de acordo firmado 

pelas partes (Ref. 55) para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 
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ISENTO as partes das custas e despesas processuais. Tendo em vista a 

atuação do advogado Dativo Dr. JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA 

para defesa da requerente, CONDENO o Estado de Mato Grosso a efetuar 

o pagamento dos honorários dativos arbitrados à f. 51 (02 URH’s). 

EXPEÇA-SE CERTIDÃO e ANOTE-SE no relatório de acordo com o 

Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e Capítulo I, Sessão 12, da CNGC, feitas 

as comunicações semestrais devidas. Sentença publicada em audiência, 

SAINDO os presentes intimados. REGISTRE-SE. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, ANOTE-SE, BAIXE-SE e ARQUIVE-SE. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Dr. Vagner Dupim Dias

 Juiz de Direito

Comarca de Cotriguaçu

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ENTIDADES Nº. 01/2020/C.A

O MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Cotriguaçu/MT, Dr. 

Dante Rodrigo Aranha da Silva, no uso de suas atribuições legais, 

consubstanciado na Resolução nº. 154, de 13 de julho de 2012 do 

Conselho Nacional da Justiça e Provimento nº. 05/2015, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso;

 RESOLVE:

 CONVOCAR as instituições públicas e/ou privadas com finalidade social, 

sediadas nesta Comarca para participarem do Cadastro e Habilitação, com 

a finalidade de obter recursos financeiros oriundos das prestações 

pecuniárias, das composições civis, das transações penais e suspensão 

condicional dos processos realizados nesta Comarca de Cotriguaçu/MT.

1. Dos objetivos:

a) Cumprir com a finalidade pública da Vara de Execução Penal ou Juizado 

Criminal, enquanto instancia do Poder Judiciário quanto à destinação dos 

recursos oriundos das prestações pecuniárias das penas e medidas 

alternativas;

b) Selecionar as entidades candidatadas com objetivo de prestar apoio 

financeiro a elas para realizarem ações e serviços sociais de interesse 

público e que adequem as exigências da Resolução nº. 154 do CNJ.

c) Contribuir para fortalecimento das entidades selecionadas enquanto 

espaço de promoção do desenvolvimento humano e comunitário.

2. Quem pode participar:

Podem concorrer entidades jurídicas públicas ou privadas, sem fins 

lucrativos e regularmente constituídas, desde que:

a) Possuam pelo menos 01(um) ano de funcionamento;

b) Possuam sede própria na Comarca;

c) Desenvolvam ações continuadas de caráter social nas áreas da 

assistência social voltado a criança e adolescente;

d) Sejam entidades parceiras no recebimento/acolhimento e cumpridores 

de prestação de serviços à comunidade;

e) Atuem diretamente no trabalho de ressocialização de crianças e 

adolescentes em conflito com a Lei;

f) Atuem diretamente no atendimento e/ou tratamento aos usuários de 

substancias psicoativos;

g) Apresentem projetos compatíveis com os requisitos deste Edital.

2.1 Quem não pode participar

a) Empresas privadas com fins lucrativos;

b) Entidades conveniadas com outras instancias do Poder Judiciário;

c) Instituições de Ensino da rede Pública ou Privada que promovam ensino 

superior, médio e fundamental e técnico, exceto as escolas de 

organizações filantrópicas;

d) Fundações e Instituições empresariais;

e) Organizações internacionais;

f) Entidades que não possuem 01(um) ano de funcionamento;

g) Entidades que não possuem sede própria na Comarca;

h) Órgãos ou Fundações de administração direta do Governo Federal, 

Estadual, Municipal e do Poder Judiciário.

2.2. Prazo e local da inscrição:

O prazo para as inscrições públicas e/ou privadas com finalidades sociais 

para cadastrar será de 30(trinta) dias, a partir da publicação deste Edital, 

sendo que o cadastro deverá ser realizado no Fórum da Comarca de 

Cotriguaçu/MT.

3. Da documentação:

 As entidades deverão preencher o formulário Anexo III, com os 

documentos descritos no item 7.32.28 do Provimento nº. 05/2015-CGJ.

3.1. Da seleção e divulgação do resultado:

a) Todos os cadastrados serão analisados por este Juízo, conjuntamente 

com a equipe da Diretoria;

b) Após todo procedimento, será publicado a relação das entidades que 

tiverem os cadastros aprovados.

3.2. Apresentação do Projeto:

a) O Projeto deverá ser apresentado, em duas vias, no prazo de 10(dez) 

dias, no modelo previsto no anexo IV do provimento, contador no prazo da 

publicação das listas das entidades que estão com os cadastros 

regulares;

b) Após a análise, será publicada a lista das Instituições habilitadas.

Ficará disponível para quaisquer esclarecimentos de duvidas e questões 

referentes a este Edital, a Diretoria do Foro desta Comarca. Os casos 

omissos serão decididos por este Juízo.

 Dado e Passado nesta cidade e Comarca de Cotriguaçu Estado de Mato 

Grosso, aos 07 (sete) dias do mês de fevereiro (02) de dois mil e vinte 

(2020). Eu, Juliana Luiza Haupenthal Berwanger, Gestora Geral de 1ª 

Entrância, que o digitei e assino.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67241 Nr: 1241-98.2015.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICILIO ROSA NETO, FABIA JORGE DOS 

SANTOS NETO, ADELAR GAYESKI, ELIZÂNGELA DA SILVA BORGES, 

LÁZARO FREIRE DA SILVA, ALECHANDRO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Marinello - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jose carlos cruz - 

OAB:17914/B

 .Assim, DESIGNA-SE audiência de instrução para o dia 29/05/2020, às 

13h30min, na sala de audiências da Vara Única do Fórum desta 

Comarca.IV DELIBERAÇÕES FINAISNesta oportunidade, faz-se alteração 

no bloqueio do veículo, passando a ser possível a circulação do bem. 

Portanto, à SECRETARIA para:1.EXCLUIR do cadastro do processo o nome 

de Lázaro;2.EXPEDIR MANDADO de avaliação dos imóveis negociados por 

Adelar e Elizângela, conforme pleito de fl. 154;a.Observar que não é 

necessária a ida até o imóvel, bastando que o Oficial de Justiça indique o 

valor corrente de acordo com o encontrado no mercado. 3.INTIMAR as 

partes para a referida audiência;4.Havendo testemunhas arroladas pelo 

Ministério Público, INTIMAR pessoalmente;5.INTIMAR as partes para, 

querendo, apresentar o rol de testemunhas de acordo com artigo 450 do 

CPC.6.Caso haja indicação de testemunha a ser ouvida por Precatória, 

desde já fica autorizada a expedição, ficando o pagamento da diligência a 

cargo de quem requerer;Nos termos do artigo 455 do CPC, ressalta-se que 

é encargo do advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada 

acerca do dia, data e local da audiência.Intimar.Cumprir. Serve cópia do 

presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76745 Nr: 3351-02.2017.811.0099

 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: KRLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO 

CARMO PINTO - OAB:OAB-MT 23573-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

DEFERE-SE o pedido do Ministério Público.
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 Por isso, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora, através de seu advogado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca da atual situação de saúde de K. 

E. L. S., bem como se há mais alguma providÊncia a ser adotada;

2. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIMAR a parte-autora, 

pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito, isto no prazo de 05 dias, 

ressaltando que o silêncio importará em extinção do processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC;

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, ao Ministério Público;

4. Após, conclusos.

Intimar.

Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 77444 Nr: 3788-43.2017.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT, MATEUS GONÇALVES DA SILVA - OAB:OAB/MT 

21.384/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

feitos na Inicial, fixando-se o seguinte:i.A guarda será compartilhada, com 

R. E. S. morando com o pai;ii.A mãe terá o filho em sua companhia 

SEMANALMENTE, pegando-o aos sábados pela manhã e o devolvendo 

aos domingos, às 18h00min;iii.Nas férias de final de ano, a criança 

passará 2/3 do tempo com o genitor com quem o menor não está residindo 

e 1/3 com o genitor com quem está residindo (mais tempo com o genitor 

com quem não estiver morando);Com isso, EXTINGUE-SE O PROCESSO, 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. REVEOGA-SE a 

tutela antecipada anteriormente concedida.Custas e despesas devidas 

pela requerente. Não obstante, como se concedeu a “gratuidade da 

justiça”, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC. 

Nomeado como defensor dativo para o ajuizamento, fixam-se como 

honorários advocatícios ao advogado AKIN ALVES COMIN (OAB/MT 

16.173) o valor de 04 URH, o qual deve ser custeado pelo Estado de Mato 

Grosso. Serve a presente como certidão para cobrança de honorários 

(devidamente selada).Nomeado como defensor dativo para o ajuizamento, 

fixam-se como honorários advocatícios ao advogado MATEUS 

GONÇALVES DA SILVA (OAB/MT 21.384) o valor de 01 URH, o qual deve 

ser custeado pelo Estado de Mato Grosso. Serve a presente como 

certidão para cobrança de honorários (devidamente selada).IV 

DISPOSIÇÕES FINAISPor fim, à SECRETARIA para:1.INTIMAR as partes 

(pessoalmente);2.CIENTIFICAR o Ministério Público;3.Transitada em julgado, 

ARQUIVAR.Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28879 Nr: 254-43.2007.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON ALVES PENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VILELA ZAGATTO 

- OAB:Mat. 1553487

 Os cálculos, no presente caso, devem ser feitos e apresentados pela 

parte, servindo a Contadoria como suporte à decisão judicial, se for o 

caso.

 Assim, INDEFERE-SE o pleito.

 À parte-autora para manifestação, seguindo-se a decisão anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33042 Nr: 1165-84.2009.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVANIR RAMOS CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme apontado na fl. 197, deve ser observada a decisão de fls. 181 

e ss., realizando-se o Exame Pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33759 Nr: 197-20.2010.811.0099

 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: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:OAB/MT 9.074-A

 S E N T E N Ç A

Vistos...

I RELATÓRIO

Trata-se e execução fiscal proposta pela Fazenda Pública, 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.

Estas eram as informações existentes, estando o processo concluso para 

prolação de sentença.

II FUNDAMENTAÇÃO/DISPOSITIVO

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.

HAVENDO penhora feita, autoriza-se o levantamento (inclusive a partir de 

petição da executada).

 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 10% sobre o valor da 

condenação.

SE HOUVE CITAÇÃO, CONDENA-SE a parte-executada ao pagamento dos 

honorários, das custas e despesas.

SE CITADA, a intimação deve se dar na pessoa de eventual patrono 

habilitado. Não tendo havido a regularização processual, a intimação se dá 

com a publicação da sentença (em Secretaria).

 Não tendo havido citação, SEM custas e demais condenações, bem como 

desnecessária a intimação.

III DELIBERAÇÕES FINAIS

Publicar. Intimar. Cumprir.

Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR.

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34170 Nr: 589-57.2010.811.0099

 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: ODÉLIO ESTEVAM DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprir a decisão anterior (intimar a autora para impugnação).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067410/2/2020 Página 515 de 703



 Cod. Proc.: 62501 Nr: 898-73.2013.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS ALVES DOS SANTOS - Vulgo 

"Domingão"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, INDEFERE-SE o requerimento da parte-executada (fls. 

13/14).Superado o ponto, continua-se com a marcha processual.Requer a 

parte-exequente a constrição de patrimônio da parte-executada através 

do Sistema Bacenjud. Citação feita, inexiste notícia de pagamento. Por 

isso, DETERMINA-SE a penhora online via BACENJUD e, nesta 

oportunidade, anexa-se a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponíveis.Os 

autos permanecerão em Gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central.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 inicial o protocolo emitido pelo 

sistema BACENJUD, que será juntado aos autos.Juntado aos autos o 

protocolo do bloqueio, o requerido deverá ser intimado para, querendo, 

manifestar-se, isso no prazo de 15 (quinze) dias.Caso o valor bloqueado 

seja irrisório com relação ao valor do débito, será desbloqueada a 

importância (artigo 836 do Código de Processo Civil).Havendo bloqueio e 

transferência (desde que do valor integral), INTIMAR a parte-executada 

para ciência e manifestação (atentando-se ao art. 12, §1º e §3º, da LEF). 

Após, INTIMAR a Exequente para manifestação. Não efetuado bloqueio de 

valores pelo Sistema BACENJUD ou sendo este parcial do valor devido, 

proceder-se-á busca via RENAJUD. Encontrado o bem via Renajud, 

efetuada a restrição, EXPEDIR MANDADO (inclusive por Precatória, se 

necessário) de avaliação, penhora e depósito para a constrição do 

bem.Formalizada a penhora (ou se houver bloqueio parcial de valores), 

INTIMAR o executado para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se. 

Após, INTIMAR a Exequente para manifestação.Não sendo encontrados 

quaisquer bens ou valores, INTIMAR a parte-autora para se manifestar, no 

prazo de 10 (dez) dias.Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64860 Nr: 111-73.2015.811.0099

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:OAB/MT 9.659-B

 Ante o exposto, DECLARA-SE extinta a pretensão de imposição de 

medida socioeducativa quanto a CLAUDEIR DA SILVA SCHIMOLER.Sem 

custas e condenação em despesas.Assim, à SECRETARIA para:1.Dar 

ciência ao Ministério Público;2.Transitada em julgado, o que deve ser 

certificado, arquivar com as baixas e anotações necessárias;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 71911 Nr: 6-28.2017.811.0099

 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: FRANCISCO BACKES, SELEIMAN SELESTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI VIEIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENINE PÓVOAS DE ABREU - 

OAB:17120/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Tendo em vista que o objeto deste processo é a anulação da votação para 

presidente da câmara dos vereadores do biênio 17/18, já passado tal 

mandato, À SECRETARIA:

1. INTIMAR a parte-autora para que se manifeste acerca da perda do 

objeto, no prazo de 15 (quinze) dias;

2. Após, conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76419 Nr: 3121-57.2017.811.0099

 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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON CATTANI GONCALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos...

I RELATÓRIO

Trata-se de petição denominada “Ação de Busca e Apreensão” ajuizada 

por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra Jeferson Cattani 

Gonçalves, ambos já devidamente qualificados.

Em petição, o exequente requereu a extinção pela desistência.

Devidamente intimado acerca da desistência, à parte requerida não se 

manifestou.

 Não há veículo com restrição neste processo.

É, ao que parece, o necessário a ser destacado.

II FUNDAMENTAÇÃO

Diante do requerimento formulado, a extinção do processo é medida que 

se impõe.

Outrossim, postula o art. 485, inciso VIII, do CPC, pela não resolução do 

mérito quando o Magistrado homologar a desistência do processo, 

hipótese que se coaduna ao caso em tela.

III DISPOSITIVO

Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, para que produza seus regulares e jurídicos efeitos.

CONDENA-SE a parte-autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, conforme disposição do artigo 90 do CPC.

 DEIXA-SE de condenar em honorários advocatícios, haja vista não haver 

patrono constituído pela parte requerida.

IV DELIBERAÇÕES FINAIS

 Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os autos.

Publicar. Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000098-52.2018.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PINHEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AKIN ALVES COMIN OAB - MT16173/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA EXPERIAN (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 COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar do inteiro teor da 

sentença id 17555560. COTRIGUAÇU, 7 de fevereiro de 2020. PIETRO 

ALAN CUSTODIO DE OLIVEIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 
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ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: Av. 

Angelin Saia, 59, Tel: 66 3555-1873/1586, Jardim Vitória Régia, 

COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: (65) 35551099

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000098-52.2018.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PINHEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AKIN ALVES COMIN OAB - MT16173/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA EXPERIAN (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 COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar do inteiro teor da 

sentença id 17555560. COTRIGUAÇU, 7 de fevereiro de 2020. PIETRO 

ALAN CUSTODIO DE OLIVEIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: Av. 

Angelin Saia, 59, Tel: 66 3555-1873/1586, Jardim Vitória Régia, 

COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: (65) 35551099

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000537-29.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. A. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AKIN ALVES COMIN OAB - MT16173/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. D. S. N. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 20 Março de 2020 , às 13h 00 min horas (MT). 

COTRIGUAÇU, 7 de fevereiro de 2020. PIETRO ALAN CUSTODIO DE 

OLIVEIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: Av. Angelin Saia, 59, Tel: 66 

3555-1873/1586, Jardim Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 

78330-000 - TELEFONE: (65) 35551099

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000023-42.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO DE ALMEIDA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 06/03/2020 Hora: 13:00 horas (MT). COTRIGUAÇU, 

7 de fevereiro de 2020. PIETRO ALAN CUSTODIO DE OLIVEIRA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: Av. Angelin Saia, 59, Tel: 66 

3555-1873/1586, Jardim Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 

78330-000 - TELEFONE: (65) 35551099

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30357 Nr: 1238-27.2007.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTEMIO RICHTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRUISER LINHAS AÉREAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:OAB/MT 9.659-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BIANCHIN - 

OAB:11.102, JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - OAB:11.287

 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 abrir vistas à 

parte requerente para que querendo se manifeste no prazo de 15 dias, 

conforme determinação de fls 193.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000104-89.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSO GARCIA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA DA COSTA VIANA (REU)

JONATAN MACEDO DELNONDES (REU)

 

Processo n. 1000104-89.2020.8.11.0034 C E R T I D Ã O 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) ADVOGADOS DO(A) AUTOR(A): MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA - MT0012853A, ELIETE DE SOUZA BARROS - 

MT23997/O-O, para, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, e as guias deverão serem retiradas diretamente do site do TJMT: 

http://arrecadao.tjmt.jus.br/guia/diligencia/emissão (Provimento nº 

07/2017). Assinado eletronicamente por: ANIELLE ALVES MORAES 

EUGENIO 06/02/2020 19:12:27

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000104-89.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSO GARCIA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA DA COSTA VIANA (REU)

JONATAN MACEDO DELNONDES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1000104-89.2020.8.11.0034. AUTOR(A): 

JOELSO GARCIA LOPES REU: JONATAN MACEDO DELNONDES, SANDRA 

DA COSTA VIANA Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL C/C COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E TUTELA 

ANTECIPADA manejada por JOELSO GARCIA LOPES neste ato em 

desfavor de JONATAN MACEDO DELMONDES E SANDRA DA COSTA 

VIANA, todos devidamente qualificados na exordial. Aduz a parte autora 

que é legítimo possuidor do lote urbano n.18, quadra 07, no loteamento 

Residencial Buritis Campo Verde, comprado na data de 20/08/2014, 

adquirido de BCV INCORPORADORA DE IMÓVEIS Informa que no dia 

03/12/2019 o requerente realizou a venda do referido lote urbano para o 

requerido comprador JONATAN MACEDO DELMONDES, através de 

contrato de compra e venda, onde assinou como testemunha indicada pelo 

requerido JONATAN, SANDRA DA COSTA VIANA. Aduz que, as partes 

citadas foram a sede da BCV INCORPORADORA DE IMÓVEIS, ora 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067410/2/2020 Página 517 de 703



anuente, onde foi realizado um termo de cessão de direitos aquisitivos ao 

qual transfere estes direitos para SANDRA DA COSTA VIANA, a pedido 

de JONATAN, aquela que figurou no contrato de compra e venda como 

testemunha indicada pelo requerido comprador JONATAN MACEDO 

DELMONDES. Alega que o valor ajustado entre as partes em relação a 

venda foi de R$70.000,00 (setenta mil reais), sendo pagos através de dois 

cheques da agencia Caixa Econômica Federal, em nome de KLEBSON 

DOS SANTOS SILVA, endossados por JONATAN, sob números 000019 

no valor de 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), para o dia 26/01/2020 e nº 

000020 no valor de 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), para o dia 

26/02/2020. Relata que em 28/01/2020 ao apresentar o cheque na agencia 

o requerente foi surpreendido com a devolução do cheque pelo motivo 22, 

que se refere a divergência de assinatura. Afirma que, imediatamente 

após o ocorrido o requerente procurou as partes envolvidas para 

reclamar sobre os fatos e ter o recebimento do valor conforme acordado 

no contrato de compra e venda, tendo inclusive feito a notificação 

extrajudicial para imobiliária e boletim de ocorrência em desfavor dos 

requeridos Com lastro nestas premissas, postulam a concessão da tutela 

de urgência, “inaudita altera pars”, para que as requeridas e a 

incorporadora se abstenham de realizar qualquer transferência de direitos 

do respectivo lote, objeto do contrato de compra e venda, até o deslinde 

da demanda e a consequente rescisão contratual, bem como pela 

expedição de mandado de reintegração de posse inaudita altera parte, nos 

termos dos artigos arts. 294 e seguintes e 300, do Código de Processo 

Civil. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. I – DOS REQUISITOS DA PETIÇÃO DA INICIAL O art. 319 do NCPC 

dispõe quais são os requisitos da petição inicial, desta forma vejo que os 

mesmos encontram-se presentes, bem como recebo a inicial. II- DA 

TUTELA DE URGÊNCIA A parte autora formula concessão da tutela de 

urgência, “inaudita altera pars”, para que os requeridas e a incorporadora 

se abstenham de realizar qualquer transferência de direitos do respectivo 

lote, objeto do contrato de compra e venda, até o deslinde da demanda e a 

consequente rescisão contratual, bem como pela expedição de mandado 

de reintegração de posse inaudita altera parte, nos termos dos artigos 

arts. 294 e seguintes e 300, do Código de Processo Civil. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se que os argumentos aventados na 

petição inicial, devem ser acolhidos em parte. Diz o artigo 300 do CPC que: 

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 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. De acordo com o art. 300 do 

NCPC a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e o 

perigo de dano (perigo da demora) ou risco ao resultado útil do processo. 

Os autores lograram êxito em comprovar a alegada urgência exigida para 

o procedimento ora utilizado, no que tange ao bloqueio de transferência do 

lote objeto da ação. (art.300 CPC) Primeiro porque a tutela de urgência 

(art.300 CPC) será concedida quando forem demonstrados elementos que 

indiquem a probabilidade do direito, bem como o perigo na demora da 

prestação da tutela jurisdicional, o que se vislumbra nos autos. In casu, 

ante a ordem de argumentação apresentada pela parte autora e os 

documentos que instruem a inicial (contrato de compra e venda, cessão 

de direitos, boletim de ocorrência e cópias do cheque devolvido), restou 

demonstrado o fumus boni iuris. No que se refere, ao periculum in mora, 

este, restou evidenciado na eventual possibilidade dos requeridos 

efetuarem a transferência do imóvel descrito na inicial a terceiros de 

boa-fé, posto já terem os autores cedido os direitos do imóvel em favor 

dos requeridos, o que certamente acarretaria prejuízos irreversíveis aos 

autores. Dessa forma, presentes os pressupostos do fumus boni juris e o 

periculum in mora, torna-se viável o deferimento parcial da tutela deu 

urgência. Diante disso, defiro parcialmente o pedido de TUTELA DE 

URGÊNCIA pleiteada pela parte autora na petição inicial, para o fim de 

determinar, imediato bloqueio do bem imóvel lote n.18, quadra 07, 

localizado no residencial Buritis, dimensão 12 metros de frente fundi e 30 

metros de laterais, registrado no contrato 0093, rodovia MT 140, KM 06, na 

cidade de Campo Verde-MT. Intimem-se BCV INCORPORADORA DE 

IMOVEIS LTDA, com sede na rodovia MT 140, S/N, KM 06 na cidade de 

Campo Verde MT, bem como os requeridos para que se abstenham de 

praticar qualquer ato de comércio e transferência em relação ao lote 

descrito na inicial, nos termos da presente decisão. III– DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Em consonância com o artigo 334 do Novo Código de 

Processo Civil, remetam-se os autos a secretaria para a designação de 

audiência de conciliação. Caso os Requeridos não tenham interesse na 

autocomposição, deverão manifestar em até 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data da audiência, conforme dispõe o art. 334, 

§5º, do NCPC. Citem-se os Requeridos e intimem-se as partes para que 

compareçam à audiência acompanhada de seus respectivos advogados. 

Ao ser citada, a parte ré deverá ser cientificada de que o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência 

de conciliação frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou demais casos previstos em lei. Depois de 

realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os autos ao 

Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para apresentação de 

defesa, que se iniciará conforme preceitua o art. 335 e incisos, do NCPC. 

Sobrevindo contestação e alegadas preliminares e/ou fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo e/ou juntada de documentos (CPC, arts. 337, 350 

e 437), intime-se a parte autora para réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, intimem-se as partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, com a respectiva justificativa de pertinência e 

necessidade, sob pena de indeferimento, ou, ainda, requeiram o 

julgamento antecipado, no prazo comum de 05 (cinco) dias. Em seguida, 

voltem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000440-30.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MILENE NAIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA OAB - MS12098 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEVINO RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO 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, através de seus 

advogados, para que tome ciência da petição do executado(id.28952770 - 

Manifestação) e requeira o que entender de direito, no prazo legal. DOM 

AQUINO, 7 de fevereiro de 2020. ERICK LEITE FERREIRA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO E INFORMAÇÕES: 

AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - 

CEP: 78830-000 - TELEFONE: (66) 34511224

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000022-58.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA PEREIRA (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 

1000022-58.2020.8.11.0034 C E R T I D Ã O Certifico, que a Contestação 

de id. n. 28864671, 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, 7 de fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente por: MARLI 
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RIBEIRO SANTOS 07/02/2020 13:57:30

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000480-12.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

H. S. F. (AUTOR(A))

W. R. C. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANDRO DA SILVA MOURA OAB - MT26554/O (ADVOGADO(A))

DENISE RODRIGUES DA SILVA SANTOS OAB - 017.741.291-75 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. A. F. (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DESPACHO Processo: 1000480-12.2019.8.11.0034. AUTOR(A): 

H. S. F., WELLBER ROBERTO CORREA NICHIKUMA REPRESENTANTE: 

DENISE RODRIGUES DA SILVA SANTOS REU: RODRIGO DE ALMEIDA 

FLORES Vistos e etc. Sobre a certidão de ID. 28314741, dê-se vistas dos 

autos ao autor para que se manifeste no que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, após voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Ás 

Providencias. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000104-89.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSO GARCIA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA DA COSTA VIANA (REU)

JONATAN MACEDO DELNONDES (REU)

Outros Interessados:

BCV INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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 

1000104-89.2020.8.11.0034 CERTIDÃO Certifico e dou fé que foi 

designada data para realização de audiência de conciliação nos presentes 

autos, à ser realizada em 10/03/2020, às 15:00hs, na Sala de Audiências 

da Vara Única da Comarca de Dom Aquino-MT. DOM AQUINO, 7 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) ANIELLE ALVES MORAES 

EUGENIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000106-59.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDECIR DA COSTA TRANSPORTES LTDA (DEPRECADO)

 

Processo n. 1000106-59.2020.8.11.0034 C E R T I D Ã O 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) DEPRECANTE: FABIOLA 

BORGES DE MESQUITA - MT23926-A, para, efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, devendo ser observado que as guias 

deverão serem retiradas diretamente do site do TJMT: 

http://arrecadao.tjmt.jus.br/guia/diligencia/emissão (Provimento nº 

07/2017). Assinado eletronicamente por: ANIELLE ALVES MORAES 

EUGENIO 07/02/2020 15:16:03

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000106-59.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDECIR DA COSTA TRANSPORTES LTDA (DEPRECADO)

 

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 

1000106-59.2020.8.11.0034 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 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 

id.28999026 e requeira o que entender de direito, no prazo legal. DOM 

AQUINO, 7 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) ERICK LEITE 

FERREIRA Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 47741 Nr: 1252-60.2017.811.0034

 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: Analourdes Coutinho Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DOS SANTOS RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido porquanto trata-se de repetição de pedido já 

anteriormente indeferido à ref. 19, não havendo que se reconsiderar o que 

já foi decidido.

 No mais, designe nova audiência de conciliação, devendo a parte autora 

se atentar que para o devido recolhimento das custas para cumprimento 

da missiva para citação do requerido, para o regular proceessamento do 

feito, sob pena de extinção.

Às providencias.

Cumpra-se.

Lener Leopoldo da Silva Coelho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 39498 Nr: 1320-78.2015.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geovânio Sassagima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARÇAL FLORES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SERGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:8909/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karlos Lock - OAB:16828/MT, 

Marco Aurelio Mestre Medeiros - OAB:15401/MT

 Vistos

Ref.51: Indefiro, em que pese o pedido do executado de suspensão da 

execução sob o argumento de que o sócio proprietário da FLORES 

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA está em recuperação judicial, 

verifica-se que a suspensão da ação já fora objeto de análise do Agravo 

de Instrumento de ref.15, o qual, firmou decisão, determinando que a 

suspensão da execução não aproveita ao sócio sem responsabilidade 

solidária da empresa em recuperação judicial, bem como posteriormente 

as partes firmaram acordo nos autos (ref.28) para pagamento do débito, 

razão pela qual, não há que se falar em suspensão da presente 

execução, vez que, restou clarividente que o crédito discutido não está 

sujeito à recuperação judicial. Assim sendo, de rigor é o indeferimento do 

pedido por ser tratar de arguição meramente protelatória.

Sem prejuízo, considerando o lapso temporal da última atualização do 

débito, previamente à análise do pedido de penhora, intime-se a parte 

exequente para que colacione aos autos a atualização do débito, prazo 

15(quinze) dias.

Após, com a atualização, tornem-me concluso para à analise do pedido de 

penhora de ref.52.

Às providencias. Cumpra-se.
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______________________________

Lener Leopoldo da Silva Coelho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 31839 Nr: 565-25.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Monteiro de Barros Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:MT 14.469-A, Mauri Marcelo Bevervanço Jr. - OAB:24.197-A

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de levantamento de valores formulado pela defesa de 

Sandra Monteiro de Barros Santos, requerendo o levantamento do valor 

integral depositado nos autos.

Insatado, a defesa da BV Financeira S.A, pugnou para que "seja liberado 

Alvará para a parte autora no limite de R$ 7.500,00, bem como requer que, 

havendo valor remanescente, este seja transferido para conta da Ré".

À fls. 356, sobreveio certidão do Sr. Gestor informando o valor depositado 

nos autos, no importe de R$ 27.469,35 (vinte sete mil, quatrocentos 

sessenta nove reais e trinta e cinco centavos).

Decido.

Ressai do acordo formulado pelas partes as seguintes cláusulas 

contratuais: "Em caso de existencia de valores depositados judicialmente, 

junto à conta deste juízo, fica estabelecido que, poderá o autor 

providenciar o levantamento, somente após a comprovação de pagamento 

do boleto.

 Caso o valor total depositado seja superior ao valor do boleto, neste caso 

o valor total de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)a diferença 

pertencerá à BV Financeira, sendo um para o autor, limitado ao valor do 

boleto, e outro para BV Fincanceira, contemplando o valor residual, 

eventualmente depositado maior".

Razão assiste à parte ré (BV FINANCEIRA), porquanto, conforme 

acordado, cabe à parte autora tão somente o levantamento do valor total 

de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) após o pagamento do boleto, 

cabendo por consequencia à requerida BV FINANCEIRA, o saldo 

remanescente do montante depositado nos autos.

Assim, de rigor a expedição dos respectivos alvarás de levantamento de 

valores, da seguinte forma: 1- Alvará de R$ 7.500,00 (sete mil e 

quinhentos reais) em favor da autora Sandra Monteiro de Barros Santos, 

conforme dados apresentados e; 2- Alvará dos valores remanescentes 

em favor da BV financeira CFI S/A, conforme os dados apresentados.

Preclusa esta decisão, expeça-se os devidos alvarás.

Após a expedição, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45761 Nr: 376-08.2017.811.0034

 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: Brandina da Silva Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16807/A

 Intimação das partes, por meio de seus advogados, para, querendo, se 

manifestem acerca do retorno dos autos à esta Instância, bem como, do 

acórdão retro, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 41141 Nr: 423-16.2016.811.0034

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Binotto Pereira - 

OAB:14396-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 41141.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de alimentos ajuizada por Bianca Martins de 

Souza e Nathalya Souza Martins, devidamente representadas por sua 

genitora ELIZANGELA MARTINS DA SILVA, em face de DISLEI LOPES DE 

SOUZA, todos devidamente qualificados nos autos.

Considerando manifestação da parte autora onde este pugna pela 

extinção do Feito ante o adimplemento dos alimentos devidos nestes autos 

(Ref. 119).

Instado a se manifestar o MPE, pugnou pela extinção do presente feito 

(ref. 122).

 Vieram-me os autos conclusos.

 Fundamento e decido.

Considerando-se que a parte autora informou o pagamento da dívida 

exequenda, conforme manifestação de ref. 119, nos termos do art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

execução com resolução do mérito.

Sem custas e honorários na forma da lei.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Fixo o valor de 3 (três) URH´s em favor do advogado nomeado. Expeça-se 

a competente certidão de Honorários.

 Expeça-se o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 49887 Nr: 2106-54.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andreia Rodrigues Alves

 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.: 49983 Nr: 2155-95.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Thomé

 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
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 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50403 Nr: 2378-48.2017.811.0034

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA BORGES 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. 50403. Vistos etc. Trata-se de Ação Cautelar De Exibição de 

Documentos Ajuizada por LUCIANA BORGES FERREIRA, em face de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA, ambos devidamente qualificados nos 

autos. 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. A respeito, já 

decidiu Colendo o STJ: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

INTIMAÇÃO. QUARENTA E OITO HORAS. ART. 267, § 1º, DO CPC. 

EMENDA À INICIAL. INÉRCIA. NÃO-CABIMENTO.1.A determinação de 

intimação pessoal da parte, nos termos do art. 267, § 1º, do CPC, para 

suprir a falta processual em 48 (quarenta e oito) horas, aplica-se apenas 

aos casos previstos nos incisos II e III, do referido dispositivo, sendo 

desnecessária quando o processo é extinto, sem julgamento do mérito, 

porque a parte deixou de emendar a inicial, na forma do art. 284 do CPC. 2. 

Recurso especial não provido.” (REsp 1200671 RJ 2010/0122095-5 - 

Relator(a): Ministro CASTRO MEIRA - Julgamento: 14/09/2010 – Órgão 

Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA). Deste modo, a desídia da parte autora 

quanto à determinação de ref. 24 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 LUCIANA BORGES 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50405 Nr: 2379-33.2017.811.0034

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA FORTES SANTOS ARAÚJO

 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. 50405. Vistos etc. Trata-se de Ação Cautelar De Exibição de 

Documentos Ajuizada por ALESSANDRA FORTES SANTOS ARAÚJO, em 

face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA, ambos devidamente qualificados 

nos autos. 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. A respeito, já 

decidiu Colendo o STJ: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

INTIMAÇÃO. QUARENTA E OITO HORAS. ART. 267, § 1º, DO CPC. 

EMENDA À INICIAL. INÉRCIA. NÃO-CABIMENTO.1.A determinação de 

intimação pessoal da parte, nos termos do art. 267, § 1º, do CPC, para 

suprir a falta processual em 48 (quarenta e oito) horas, aplica-se apenas 

aos casos previstos nos incisos II e III, do referido dispositivo, sendo 

desnecessária quando o processo é extinto, sem julgamento do mérito, 

porque a parte deixou de emendar a inicial, na forma do art. 284 do CPC. 2. 

Recurso especial não provido.” (REsp 1200671 RJ 2010/0122095-5 - 

Relator(a): Ministro CASTRO MEIRA - Julgamento: 14/09/2010 – Órgão 

Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA). 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 ALESSANDRA FORTES SANTOS ARAÚJO, 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.: 50423 Nr: 2390-62.2017.811.0034

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA HELENA RODRIGUES

 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. 50423. Vistos etc. 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. A respeito, já decidiu Colendo o STJ: RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO. QUARENTA E OITO HORAS. ART. 267, § 

1º, DO CPC. EMENDA À INICIAL. INÉRCIA. NÃO-CABIMENTO.1.A 

determinação de intimação pessoal da parte, nos termos do art. 267, § 1º, 

do CPC, para suprir a falta processual em 48 (quarenta e oito) horas, 

aplica-se apenas aos casos previstos nos incisos II e III, do referido 

dispositivo, sendo desnecessária quando o processo é extinto, sem 

julgamento do mérito, porque a parte deixou de emendar a inicial, na forma 

do art. 284 do CPC. 2. Recurso especial não provido.” (REsp 1200671 RJ 

2010/0122095-5 - Relator(a): Ministro CASTRO MEIRA - Julgamento: 

14/09/2010 – Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA). 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 LUCIA HELENA RODRIGUES, 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 Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 57158 Nr: 1959-91.2018.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO ODONIS ABRANTES QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raimundo Moriman de Goes 

Junior - OAB:23449/0

 Código: 57178.

Vistos e Etc.

 Analisando a defesa apresentada pelo acusado FLÁVIO ODONIS 

ABRANTES QUEIROZ a ref. 33, observo que não é suficiente para ilidir a 

materialidade e os indícios de autoria que emergem dos autos em epígrafe 

em uma análise perfunctória.

Faz-se necessária, portanto, a instrução processual, com amparo nesta 

fase processual aos ditames do princípio in pro societate, tendo em conta 

a gravidade do delito o qual se apura.

Desta feita, considerando que a peça inicial preenche os requisitos do art. 

41 do Código de Processo Penal, e se encontram presentes as condições 

da ação, RECEBO A DENÚNCIA ofertada na forma em que foi posta em 

juízo, dando ao acusado FLÁVIO ODONIS ABRANTES QUEIROZ como 

incurso na prática do(s) crime(s) descrito(s) na peça acusatória.

Na forma do art. 56 da lei de regência, designo o dia 19 de Março de 2020 

às 13h30min, para realização da audiência de instrução e julgamento.

 Intime-se o acusado, a defesa e as testemunhas porventura arroladas.

Caso as testemunhas ou o denunciado residam em comarca diversa, 

expeça-se carta precatória para a oitiva.

NÃO HAVENDO nos autos o laudo pericial definitivo da droga, oficie-se à 

POLITEC solicitando o encaminhamento no prazo de 10 dias.

Notifique-se o Ministério Público.

 Intimem-se.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 61664 Nr: 1491-93.2019.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio de Souza Coelho
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELIDA DE LIMA SILVA - 

OAB:26226/O

 Código: 61664.

VISTOS E ETC

 Trata-se de Ação Penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em 

desfavor de SÉRGIO DE SOUZA COELHO como incurso nas penas do 

artigo 121, §2º, II, do Código Penal Brasileiro.

A denúncia foi recebida em 27/09/2019 (ref. 4). O denunciado foi citado à 

ref. 15.

 Em Resposta Acusação a defesa não apresentou preliminares (Ref. 17).

Verifico que não ser caso de absolvição sumária, pois ausentes às 

hipóteses previstas no art. 397 do Código de Processo Penal.

O fato narrado na denúncia, em tese, é típico e ausente a princípio, das 

excludentes de ilicitude, de culpabilidade ou de punibilidade, devendo 

nesta fase processual, a autoridade judiciária aprofundar na análise 

material, demandando dilação probatória.

Assim, feita as ponderações necessárias, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 19 de Março de 2020, às 

14hs00min(MT).

 Intimem-se/requisitem-se as testemunhas arroladas pela defesa e 

acusação, devendo constar no mandado, dia, hora e local.

Intime-se o acusado, e depreque-se a oitiva de eventuais testemunhas e 

denunciados residentes em outras comarcas.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intime-se a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lener Leopoldo da Silva Coelho

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000385-79.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Concessão de Benefício de Pensão por 

Morte Rural” proposta por MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA contra 

o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos devidamente 

qualificados na inicial, visando o recebimento de benefício em razão do 

falecimento de sua companheira, Srº. ZÉLIO RIBEIRO NASCIMENTO. Com a 

inicial vieram os documentos. A inicial fora recebida no ID.21851009, 

sendo determinada citação da demandada. Devidamente citado, o 

requerido apresentou contestação no ID. 22451993. Impugnação à 

contestação aportada no ID. 23598859. Há decisão de organização do 

processo a qual designou audiência de instrução e julgamento. (ID. 

23963153) Em sede de solenidade de instrução e julgamento foram 

inquiridas as testemunhas Maria do Socorro Oliveira e Maria Bernadete 

Pereira Araújo, a parte autora apresentou alegações finais, ao passo que 

a Autarquia demandada quedou-se ausente, precluindo seu prazo para 

apresentação dessas. Voltaram-me conclusos. É o relatório do 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. De proêmio, há que se registrar que 

as regras para fruição da pensão por morte encontram-se disciplinadas 

nos artigos 74/79 da Lei n. 8.213/91, as quais merecem transcrição, in 

verbis: Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos 

dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da 

data: I - do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste; II - do 

requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior; III 

- da decisão judicial, no caso de morte presumida. Art. 75. O valor mensal 

da pensão por morte será de cem por cento do valor da aposentadoria 

que o segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse 

aposentado por invalidez na data de seu falecimento, observado o 

disposto no art. 33 desta lei. Art. 76. A concessão da pensão por morte 

não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente, 

e qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou 

inclusão de dependente só produzirá efeito a contar da data da inscrição 

ou habilitação. § 1º O cônjuge ausente não exclui do direito à pensão por 

morte o companheiro ou a companheira, que somente fará jus ao benefício 

a partir da data de sua habilitação e mediante prova de dependência 

econômica. § 2º O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de 

fato que recebia pensão de alimentos concorrerá em igualdade de 

condições com os dependentes referidos no inciso I do art. 16 desta Lei. 

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será 

rateada entre todos em parte iguais. § 1º Reverterá em favor dos demais a 

parte daquele cujo direito à pensão cessar. § 2º A parte individual da 

pensão extingue-se: I - pela morte do pensionista; II - para o filho, a 

pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, pela 

emancipação ou ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for 

inválido; III - para o pensionista inválido, pela cessação da invalidez. § 3º 

Com a extinção da parte do último pensionista a pensão extinguir-se-á. 

Art. 78. Por morte presumida do segurado, declarada pela autoridade 

judicial competente, depois de 6 (seis) meses de ausência, será 

concedida pensão provisória, na forma desta Subseção. § 1º Mediante 

prova do desaparecimento do segurado em conseqüência de acidente, 

desastre ou catástrofe, seus dependentes farão jus à pensão provisória 

independentemente da declaração e do prazo deste artigo. § 2º Verificado 

o reaparecimento do segurado, o pagamento da pensão cessará 

imediatamente, desobrigados os dependentes da reposição dos valores 

recebidos, salvo má-fé. Art. 79. Não se aplica o disposto no art. 103 desta 

Lei ao pensionista menor, incapaz ou ausente, na forma da lei. 

Observa-se que para concessão do benefício previdenciário perseguido 

pelo autor, mister que três requisitos sejam preenchidos, quais sejam: a 

comprovação da qualidade de segurado do de cujus, o óbito e a 

dependência econômica do beneficiário. In casu, a qualidade de segurado 

do falecido se constata em documentos juntados aos autos no 

ID.21765565, bem como pela prova testemunhal produzida, comprovando 

que quando do óbito ainda ostentava a qualidade de segurado especial. O 

conjunto probatório que, reunido, comprova a condição de trabalhador 

rural em regime de economia familiar, senão vejamos os depoimentos das 

testemunhas, devidamente compromissadas, ratificam tal condição, bem 

como a situação de dependente de sua companheira, senão vejamos: Em 

seu depoimento a testemunha Maria Bernadete Pereira Araújo informou 

que: Conhece a parte autora há mais 10 anos, declara que antes do 

falecimento do esposo da autora estes residiam e trabalhavam na 

Fazenda Cinturão verde, declara que a autora plantava horta, bem como 

procedia à venda de verduras, declarou por fim que a autora era 

dependente exclusivamente do esposo. Em seu depoimento a testemunha 

Maria do Socorro Oliveira informou que: Conhece a parte autora há muito 

tempo, não sabendo recordar o tempo exato, declarou que a autora 

ajudava o marido dela na roça, informou ainda que a autora convivia com o 

marido, não tendo casado no papel com este. Declarou ainda que o marido 

da autora exercia a função de lavrador, bem como a autora sempre ajudou 

o marido na lavoura. Declarou que ate antes do falecimento do esposo da 

autora, este laborava como lavrador no cinturão verde. Por fim esta 

declarou que após a morte do marido da autora esta passou a residir na 

cidade. Quanto à condição de companheira, no caso judicializado, tem-se 

que a parte autora logrou êxito em comprovar que convivia em união 

estável com o “falecido” com a juntada das cópias de plano funerário onde 

consta o nome do de cujus como beneficiário e conjunge da autora.

(ID.21765743) No ponto, destaca-se que: “Art. 16. São beneficiários do 

Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do 

segurado: I - cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não 

emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou 

inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta 

ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente”. (...)” (negritos 

acrescidos) No que tange à dependência econômica, por se tratar de 

cônjuge, nos termos do art.16,I e §4º, Lei nº 8.213/91, prescinde de 

comprovação, presumindo-a. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO. 

ARTIGO 557, § 1º DO CPC. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. 

CÔNJUGE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. RURÍCOLA. 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ.557§ 1ºCPC- A pensão por morte é benefício 

previdenciário devido aos dependentes do trabalhador rural (art. 16 da Lei 

nº 8.213/91).168.213- Para a obtenção desse benefício, mister o 

preenchimento de dois requisitos: qualidade de segurado do falecido e 

dependência econômica.- É presumida a dependência econômica do 

cônjuge, ex vi do art. 16, § 4º, da LBPS.16§ 4ºLBPS- Qualidade de 

segurado comprovada, mediante início de prova material, corroborado por 
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prova testemunhal.- Aplicável a autorização legal de julgamento 

monocrático, prevista no artigo 557 do Código de Processo Civil.557Código 

de Processo Civil- Agravo legal a que se nega provimento.(TRF3 - 31540 

MS 0031540-08.2009.4.03.9999, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL 

THEREZINHA CAZERTA, Data de Julgamento: 18/03/2013, OITAVA 

TURMA) (negritos acrescidos). De outra banda, o inciso I do art. 26 da 

mesma Lei prevê que a concessão de pensão por morte independe de 

carência. Como se vê, para a concessão desse benefício, o INSS não 

exige carência nenhuma (tempo mínimo de contribuição), mas que a morte 

tenha ocorrido antes da perda da qualidade de segurado, como se restou 

evidenciado. 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 MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, no valor legal, 

a contar da data do requerimento administrativo, 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. Por oportuno, DETERMINO 

ao INSS que IMPLANTE, no prazo de 30 (trinta) dias, o referido benefício, 

consignando que as parcelas atrasadas serão objeto de execução após o 

trânsito em julgado. CONDENO a Autarquia Federal nos honorários 

advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas, 

não incidindo sobre as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e 

Súmula 111 do STJ). ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das 

custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. DEIXO de determinar a 

remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários mínimos. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido 

“in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do 

recolhimento de taxa, se requerido no prazo legal. Lener Leopoldo da Silva 

Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000008-11.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

IZAURA FRANCISCA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO Vistos Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO c/c PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, 

proposta por IZAURA FRANCISCA DA SILVA em desfavor de BANCO PAN 

S.A., ambos qualificados nos autos. Decisão que indeferiu a liminar ID. 

17581048 Devidamente citado o requerido apresentou contestação 

ID.18148503. Decurso do prazo sem que a parte autora tenha 

apresentado impugnação à contestação. (ID. 19658051). Sobreveio aos 

autos petição do requerido pugnando pelo julgamento antecipado da lide. 

(ID 20396193) É o relatório. Fundamento e decido. Julgo o feito no estado 

em que se encontra por ser a matéria debatida exclusivamente de direito e 

de fatos já comprovados por documentos, tendo aplicação o disposto no 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Passo à análise, das 

preliminares aventadas pelo requerido em sede de contestação. Pois bem. 

Em sede de preliminar o requerido alegou inépcia da inicial por força do 

art.330, §2º CPC, impugnou a assistência judiciária concedida à parte 

autora, impugnou o valor da causa e suscitou decadência decorrente da 

relação de consumo. No que se refere à exigência do art.330, §2º CPC 

verifica-se que foi cumprida na petição inicial, razão pela qual rejeito a 

preliminar aventada. Quanto à impugnação a assistência judiciária 

concedida o simples fato da demanda versar sobre contrato de 

empréstimo não significa que a parte autora possui renda que refute o 

deferimento da assistência judiciaria gratuita Rejeito, portanto a 

impugnação ofertada ao deferimento da assistência judiciaria gratuita. No 

presente caso, em que pese tratar de relação consumerista, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que resultou na edição do 

enunciado de súmula n° 297 ("O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras"), atraindo a plena aplicabilidade das 

regras do CDC, na medida em que as atividades desempenhadas pelas 

instituições financeiras inserem-se no conceito de serviços ao 

consumidor, nos termos do artigo 3º, § 2º, da Lei 8.078/90, verifica-se que 

não há que se falar em decadência, já que a hipótese versada nos autos 

não se trata de vício do produto/serviço, razão pela qual, afasto a 

preliminar de decadência. Outrossim, o valor da causa não merece reparo, 

tendo em vista que a parte autora se atentou na sua fixação ao valor do 

contrato. Desse modo, superada as questões preliminares passo à análise 

do mérito. Neste passo, a pretensão deduzida na inicial não merece 

acolhida. Não obstante se trate de contrato de adesão, teve o autor a 

liberdade de firmá-lo ou não, presumindo-se ter procurado o réu por ser 

quem lhe oferecia as melhores condições no mercado, já que tinha à 

disposição uma enorme gama de instituições com as quais poderia ter 

contratado. Verifica-se, na verdade, por meio da simples análise dos 

documentos que ensejaram o deferimento da gratuidade, bem como do 

valor da prestação fixada, tratar-se de mais um caso de consumidor que 

assumiu obrigação superior às suas condições pessoais. Trata-se de 

contrato de financiamento pelo qual foi conferida ao autor ciência integral 

dos encargos aplicáveis, devendo ocorrer o pagamento respectivo 

através de parcelas fixas, conforme documento do ID 18148531 assinado 

pela parte autora. Inviável, pois, falar-se em qualquer surpresa inerente ao 

contrato ou em evolução inesperada do débito, que tenha impedido o 

pagamento. Há muito a jurisprudência definiu não se submeterem as 

Instituições Financeiras à Lei da Usura, sendo que, mesmo enquanto se 

encontrava em vigor o artigo 192, 3º parágrafo, da Constituição Federal, já 

era pacífico o entendimento acerca de sua não auto-aplicabilidade. O 

Excelso Supremo Tribunal Federal, ao editar a súmula vinculante de 

número 7, pacificou tal questão: A norma do §3º do artigo 192 da 

Constituição, revogada pela Emenda Constitucional nº 40/2003, que 

limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação 

condicionada à edição de Lei Complementar. Inexiste, pois, limitação à taxa 

de juros aplicada. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça também já fixou 

que somente se pode reconhecer a ocorrência de excessividade de lucro 

se restar comprovado que, comparando-se a situação específica com a 

lucratividade de outras Instituições Financeiras, for verificada a existência 

de discrepância considerável: “CIVIL. JUROS REMUNERATÓRIOS. 

LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE. DEMONSTRAÇÃO 

INEQUÍVOCA. EXCESSIVIDADE. LUCRO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

EQUIVALÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. 

CUMULAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1 - Esta Corte tem entendimento 

assente no sentido de que, com a edição da Lei 4.595/64, não se aplicam 

as limitações fixadas pelo Decreto 22.626/33, quanto à taxa de juros 

remuneratórios em 12% ao ano, aos contratos celebrados com instituições 

integrantes do Sistema Financeiro Nacional, ut súmula 596/STF, salvo nas 

hipóteses previstas em legislação específica. Confiram-se, a propósito, os 

seguintes precedentes: Resp 436.191/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho, in DJ 

24.03.2003; Resp 436.214/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, in DJ 18.12.2002 

e Resp 324.813/RS, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, in DJ 

25.03.2002. 2 - Eventual alteração da taxa de juros pactuada, depende - 

consoante firmado pela colenda Segunda Seção, quando do julgamento 

dos Recursos Especiais 407.097/RS e 420.111/RS, na assentada de 

12.02.2003, Rel. p/ acórdão Min. Ari Pargendler - da demonstração cabal 

da abusividade de cada situação, traduzida na excessividade de lucro da 

instituição financeira (Resp 478.804/RS) em relação às demais, não 

caracterizada pela mera fixação em patamar superior a 12% ao ano, 

sendo desinfluente a estabilidade inflacionária de cada período. 3 - A 

comissão de permanência, para o período de inadimplência, é cabível 

tão-somente quando não cumulada com a correção monetária (súmula 

30/STJ) nem com os juros remuneratórios, devendo ser calculada pela 

taxa média dos juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil 

para operação semelhante, limitada, entretanto, àquela pactuada no 

contrato (Resp 271.214/RS, julgado pela Segunda Seção em 12.03.2003). 

4 - Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, parcialmente provido.” 

(Recurso Especial número 327256 / MG - 2001/0061407-7 – Relator 
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Ministro Fernando Gonçalves – 4ª Turma – Julgado aos 26.05.2003 – DJ 

15.09.2003, p. 321). Nada, em absoluto, há neste sentido nos autos. Tal 

questão, inclusive, ensejou a edição da súmula 382, de tal Egrégio 

Tribunal: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, 

por si só, não indica abusividade. As alegações da parte autora, não 

merecem prosperar, vez que, a possibilidade de capitalização de juros em 

cédulas de crédito bancário é expressamente prevista na legislação 

(artigo 28, parágrafo 1º, inciso I, da Lei 10.931/2004), atrelado ao fato de 

que fora oportunizado a autora ciência quanto a incidência de juros, no 

momento da assinatura do contrato do ID.18148531, onde consta valor 

final total equivalente do crédito como sendo o de R$ 40.873,44 (quarenta 

mil e oitocentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos). O 

contrato, deste modo, efetivamente trouxe previsão neste sentido, ao 

prever a incidência da taxa de juros mensal de 2,56% e anual de 35,36%. 

(ID. 18148531). Ademais a alegação do autor de que o contrato em 

momento algum se fez alusão a modalidade dos juros aplicados em 

contrato, o que evidenciara a nulidade dos juros pactuados não merece 

acolhimento. Isto porque a previsão de juros superior ao duodécuplo 

mensal já é suficiente para garantir a cobrança da taxa efetivamente 

contratada. neste sentido é a súmula 541 do STJ, que traz: “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” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331). Assim, não tem o autor 

direito à revisão das cláusulas contratuais, tampouco faz jus à devolução 

dos valores pagos. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido da 

presente ação revisional de contrato, cumulada com o ressarcimento de 

valores, promovida por IZAURA FRANCISCA DA SILVA em face do 

BANCO PAN S.A. o que faço com fulcro no artigo 487, I do CPC. Arcará o 

autor com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

de honorários advocatícios, que arbitro, por equidade, no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), observando, contudo, por ser beneficiário da 

gratuidade, que a exigibilidade das verbas de sucumbência dependerá da 

perda da condição de hipossuficiente, nos termos dos parágrafos 2º e 3º 

do artigo 98 do Novo Código de Processo Civil. P.R.I. LENER LEOPOLDO 

DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75186 Nr: 1063-70.2015.811.0093

 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: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEDELTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA, BIGFER - INDÚSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:20.011 A, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013, RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - OAB:MT/ 16.120, 

STEPHANNI FERREIRA SILVA - OAB:MT/17617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:5425-B, Marcos Tomás Castanha - OAB:4.094, ROBERTO 

ZAMPIERI - OAB:4094

 Diante da resposta da empresa Real Brasil Consultoria e Perícias LTDA, 

nomeada às fls. 354/356 impulsiono os autos para intimar as partes 

acerca desta petição protocolada de fls. 375/376.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-08.2020.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA RIBEIRO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000117-08.2020.8.11.0093 POLO ATIVO:KEILA RIBEIRO 

GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO GRIPP 

DA SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala 2 - Conciliadora Data: 20/03/2020 Hora: 

12:00 , no endereço: RUA SÃO LOURENÇO D`OESTE, 945, CENTRO, FELIZ 

NATAL - MT - CEP: 78885-000 . CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29918 Nr: 1387-59.2007.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A J Materiais Para Construção Ltda, Dirceu 

Albernaz Junior, Maria Meirice de Freitas Albernaz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:22524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOSE LONGHI - 

OAB:OAB/MT 5089-B

 Intimação do (a) advogado (a) WALLACE ELLER MIRANDA para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão retro, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110247 Nr: 3059-53.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jozeilda dos Santos Fonseca, RUTH FERREIRA BORGA, 

Pedro Célio Rodrigues Moragas, Aparecida da Silva Ananias, Odete 

Martins Balbino, Elson José Pereira, Luiz Chaves dos Santos, Elisangela 

Machado Trindade, Lenir de Fatima Paiva, Lucas Fernandes Bento, Gilmar 

José Pereira, Eliton Soboleski, Ozeas de Oliveira Costa, Celia Miriam 

Aparecida Ercolim, Pedro Célio Rodrigues Moragas, Simone Pereira da 

Silva, Amarildo Sanches, Elcione Ferreira de Souza, Elson José Pereira, 

Nera Jorge dos Reis, Neuza de Oliveira, Angela Maria de Jesus, Cristina 

Aparecida da Silva, Eneusa Joaquina Silva Menezes, Antonio Alves Lima, 

Maria Magalhães Farias, Dirce Aparecida Bach, Maria Edine de Oliveira, 

Dayane Constante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. C. Serviços Administrativos Ltda, Marcos 

Antonio Pavan, Everaldo Aparecido Pavan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Vidigal Santos - 

OAB:21.105/O/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 10.340,57 (dez mil, 

trezentos e quarenta reais e cinquenta e sete centavos). Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 5.344,62 (cinco mil, trezentos e 

quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) para recolhimento de 

custas e R$ 4.995,95 (quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais e 

noventa e cinco centavos) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON 

LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto Único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum aos Cuidados da Central de Arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21044 Nr: 1865-72.2004.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonas Bueno Guimarães, SEBASTIÃO ROBERTO 

SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D C DE OLIVEIRA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGARA HUIANE CARINHENA 

VANDONI DE MOURA - OAB:10488/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Aurélio Hartmann - 

OAB:OAB/MT 10.313-B

 Nos termos do artigo 5º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 3.269,52 (três 

mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos). Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 1.634,79 (um mil, 

seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e nove centavos) para 

recolhimento de custas e R$ 1.634,79 (um mil, seiscentos e trinta e quatro 

reais e setenta e nove centavos) para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO 

DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum aos Cuidados da Central de 

Arrecadação e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89917 Nr: 2290-50.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cesinha Maria Pasinato Ricardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Oeste Logistica Ltda, Bradesco 

Auto/RE Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11.660/O/OAB-MT, Otto Medeiros de Azevedo Junior - 

OAB:7.623/OAB-MT

 Nos termos do artigo 5º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 2.094,24 (dois 

mil, noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos). Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 1.074,12 (um mil, setenta e quatro reais 

e doze centavos) para recolhimento de custas e R$ 1.074,12 (um mil, 

setenta e quatro reais e doze centavos) para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO 

DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum aos Cuidados da Central de 

Arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95482 Nr: 2607-14.2015.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Alves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Rech de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Alei Goulart - OAB:8403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Alves Matos - 

OAB:18173/0 -MT

 Nos termos do artigo 5º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos). Este valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos) para recolhimento de custas. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON LINE 

- PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto Único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum aos Cuidados da Central de Arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107690 Nr: 1688-54.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RONALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:MT/18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 557,83 (quinhentos 

e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos). Este valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos) para recolhimento de custas e R$ 144,43 (cento e 

quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos) para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

"EMISSÃO DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum aos Cuidados da 

Central de Arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107692 Nr: 1690-24.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON DIEGO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:MT/18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 557,83 (quinhentos 

e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos). Este valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos) para recolhimento de custas e R$ 144,43 (cento e 

quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos) para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

"EMISSÃO DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum aos Cuidados da 

Central de Arrecadação e arquivamento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001180-23.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO JOSE FREITAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA LENZI OAB - MT0013287A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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GENILSON WEIZENMANN (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 15:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010172-53.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA FORTUNATO QUIRINO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000072-15.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ERIDAN TRAJANO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS OAB - MT24816/O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO TRAJANO FILHO OAB - MT7098-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Hugo Marcos da Costa (REU)

Marcos Antônio Vieira (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILMARY DOS SANTOS VILELA OAB - MT20662/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO VOSSA PARA, SE QUISER, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, NO 

PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58156 Nr: 1594-31.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Henrique Ferreira Cabral, Arcelei 

Matos de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT, Sival Pohl Moreira de Castilho - OAB:3.981/MT, 

Sival Pohl Moreira de Castilho Filho - OAB:

 DECIDO.Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão punitiva estatal, consubstanciada na denúncia de fls. 05/09, 

para:A)CONDENAR o Acusado RICARDO HENRIQUE FERREIRA CABRAL, 

brasileiro, solteiro, agrônomo, nascido aos 07/02/1981 em 

Rondonópolis-MT, filho de Jesus Terra Cabral e Maria José Ferreira, 

portador do RG nº 12480614 SSP MT, CPF nº 896.373.301-78, residente e 

domiciliado na Rua Barão do Rio Branco, nº 459, Bairro Edifício Portal da 

Aurora, Rondonópolis-MT, como incurso na pena do crime previsto no 

artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.B)ABSOLVER o denunciado 

RICARDO HENRIQUE FERREIRA CABRAL, já qualificado, do crime previsto 

no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006.C)ABSOLVER o Acusado ARCELEI 

MATOS DE MENDONÇA, brasileiro, solteiro, técnico em informática, 

nascido aos 17/08/1976 em Campo Grande-MS, filho de Armando Dias 

Mendonça e Evanir Matos de Mendonça, portador do RG nº 5785766 e 

CPF nº 420.035.121-87, dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 

11.343/2006.Cumpra-se expedindo o necessário.Guiratinga – MT, 

04/02/2020.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 67883 Nr: 1804-48.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Ferreira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT

 Processo n° 1804-48.2019.811.0036 (67883)

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

1) Considerando a certidão de fl. 52, e sabendo-se que a Defensoria 

Pública está com as atividades suspensas na comarca de Guiratinga, 

nomeio a Dra. WILMARY DOS SANTOS VILELA para patrocinar os 

interesses dos SAMUEL FERREIRA LIMA, fixando honorários advocatícios 

no valor de 3,0 URH’s, a serem ulteriormente executados em face do 

Estado de Mato Grosso.

2) INTIME-SE a causídica, via DJE, da presente nomeação e para que 

apresente resposta à acusação no prazo de 10 (dez) dias.

 3) CADASTRE-SE a causídica no Sistema Apolo com urgência para que 

possa receber as futuras publicações.

 Cumpra-se.

 Intime-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 05 de fevereiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 34161 Nr: 980-65.2014.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everson Rogerio Pimentel Balbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil.1) DETERMINO o levantamento de eventuais penhoras existentes, 

cujos custos correrão por conta da parte executada, bem como 

desbloqueios de contas e veículos, tendo em vista que o executado nada 

mais deve à Fazenda Pública, em relação à CDA em comento.2) Por fim, 

CONDENO a parte executada ao pagamento das custas e despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da 

causa em razão do pronto pagamento.P.I.C.Transitado em julgado, em 

nada sendo requerido:3) INTIME-SE a parte EXECUTADA para, no prazo de 

48h (quarenta e oito horas) efetuar o pagamento das custas, sob pena de 

inscrição em dívida ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 40/2014 

CGJ.Quitadas às custas, providencie o cancelamento do arresto ou 

penhora se houver.Não sendo efetuado o pagamento das custas, em 

conformidade com os Provimentos nº 11/2014-CGJ e 40/2014-CGJ e Ofício 

Circular nº 888/2014-DOF-CGJ, encaminhe-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, através de ofício, os seguintes 

documentos, caso o valor das custas sejam inferiores a R$1.000,00 (mil 

reais);.Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Guiratinga/MT, 05/02/2020.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 48817 Nr: 1484-66.2017.811.0036

 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: Dircelia Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Baldan Neto - 
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OAB:13088-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - 

OAB:TODAS CORRESP., Robert Luis de Souza Conceição - 

Procurador Federal - OAB:

 Vistos etc. Ante a ausência da parte Requerida, apesar de devidamente 

intimada e sendo audiência de instrução, resta preclusa a sua 

apresentação de memoriais. Assim, encerrada a fase de instrução, o 

processo está apto para sentença, uma vez que a parte autora já 

apresentou os memoriais, pois reiterou neste ato a inicial. Sendo que em 

relação à parte Requerida, como já mencionado, ocorreu a preclusão.

 MANTENHO OS AUTOS CONCLUSOS.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 67061 Nr: 1534-24.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Teylon Antunes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA COSTA E CASTRO - 

OAB:22986/O

 Processo nº 1534-24.2019.811.0036

Código: 67061

Ação Penal

Despacho.

Vistos etc.

Recebo a Resposta à Acusação apresentada pelo réu.

Inicialmente verifica-se que não estão presentes causas que possibilitam a 

absolvição sumária do acusado art. 397 do CPP.

Desta forma, DESIGNO audiência de instrução para o dia 25/03/2020, às 

13h45min (MT), para proceder à oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

I-INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes e REQUISITE-SE os 

Policias Militares e Civis arrolados como testemunhas;

II- As testemunhas deverão ser advertidas de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-ão á conduta coercitiva, 

com auxilio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no art.458 do CPP, bem como estará sujeito a processo 

penal por crime de desobediência e ao pagamento de custas das 

diligências (art. 218 e 219, do Código de Processo Penal).

III- INTIMEM-SE o acusado, TEYLON ANTUNES DOS SANTOS, para que 

compareça à audiência ora designada;

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa do acusado.

 Cumpra-se. Intime-se.

 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.: 34250 Nr: 1030-91.2014.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dezemauro Alves Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria dos Santos Bandara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Highor Djamíler Mendes 

Santos - OAB:14.525-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 924, inciso III, do Novo Código de Processo 

Civil.1) CONDENO a parte EXECUTADA, ao pagamento das custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do 

valor da causa em razão do pronto pagamento. P.I.CTransitado em julgado, 

em nada sendo requerido:2) INTIME-SE a parte EXECUTADA para, no 

prazo de 48h (quarenta e oito horas) efetuar o pagamento das custas, 

sob pena de inscrição em dívida ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 

40/2014 CGJ.Quitadas às custas, providencie o cancelamento do arresto 

ou penhora se houver.Não sendo efetuado o pagamento das custas, em 

conformidade com os Provimentos nº 11/2014-CGJ e 40/2014-CGJ e Ofício 

Circular nº 888/2014-DOF-CGJ, encaminhe-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, através de ofício, os seguintes 

documentos, caso o valor das custas sejam inferiores a R$1.000,00 (mil 

reais):1.certidão de crédito judicial;2.cópia da sentença;3.demonstrativo de 

cálculo com os valores atualizados de Custas Judiciais e Taxa Judiciária 

elencados separadamente;4.cópia da intimação constando a contrafé ou 

cópia da certidão do Oficial de Justiça ou da publicação do Diário 

Oficial;5.certidão de decurso do prazo sem pagamento.Após, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Guiratinga/MT, 06 de fevereiro de 2020.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35457 Nr: 65-79.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Araujo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT

 Autos n° 65-79.2015.811.0036

Código: 35457

Ação Penal

Despacho.

Vistos etc.

CIENTE da Decisão proferida na Apelação Criminal nº 

0000065-79.2015.8.11.0036 de Ref. 148, apelante ROBERTO ARAÚJO 

SILVA que por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a sentença 

proferida em sua íntegra.

Desta forma, certificado o trânsito em julgado, DETERMINO que a 

Secretaria cumpra com o já determinado na sentença imposta e elabore-se 

a competente guia de execução penal.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 06/02/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35795 Nr: 175-78.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeth Seabra dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Larissa Dias de Souza 

Soares - OAB:16176-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:Av.Rubens Mendo

 Autos n°: 175-78.2015.811.0036 (35795)

Ação de Cobrança

Decisão.

Vistos etc.

1) Pela leitura do art. 1010, §3º do novo Código de Processo Civil, 

verifica-se que foi abolido o juízo de admissibilidade do Recurso de 

Apelação pelo órgão prolator da decisão impugnada, cabendo ao juízo “ad 

quem” sua apreciação, após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º do 

referido artigo.

2) Dessa forma, INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente suas contrarrazões em face do Recurso de 

Apelação de fls. 279/282 (art. 1.010, §1º do Novo CPC).

3) Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens.

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 06/02/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37356 Nr: 765-55.2015.811.0036

 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: ZCdSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Laísa da Silva - OAB: 

15.633/MT, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Processo nº 765-55.2015.811.0036 (37356)

Ação de Divórcio

 Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Ação Divórcio proposta por ZILEIDE CARDOSO DE SOUZA em 

face de NATANEL GABRIEL FILHO, todos bem qualificados nos autos.

 Durante o trâmite processual as partes litigantes entabularam acordo para 

pôr ao litígio, conforme petição de acordo de fls. 339/340.

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO, por sentença, o acordo realizado 

entre as partes, para que produza os seus jurídicos efeitos, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na 

forma do art. 487, inciso III, alínea “b” do Novo CPC. Para isso:

a) DECRETO o divórcio do casal, pondo fim a sociedade conjugal.

b) DETERMINO o levantamento de eventuais penhoras e bloqueios 

existentes, bem como a restituição de eventuais valores bloqueados via 

penha on line a ser restituído por meio de alvará.

Deixo de condenar as partes às custas e despesas processuais 

remanescentes, nos termos do art. 90, §3º do NCPC.

 Transitado em julgado, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de praxe.

P.I.C.

 Guiratinga/MT, 06/02/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37870 Nr: 996-82.2015.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice Lima Vieira, Domilson Oliveira Souza, Maria Lucy 

Nascimento Mendes, Euclides dos Santos Neves, Maria Madalena Narciso 

Ferreira, Izabel da Silva Costa, Suely Lopes Beltrão, Mauro Evaldo José 

Macedo, Nilma Maria de Souza Carvalho, Roselene Maia de Oliveira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Silvério Pereira - 

OAB:11.230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 Autos n° 996-82.2015.811.0036 (37870)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença, em razão da condenação em 

honorários advocatícios sucumbenciais, proposto por VANDERLEI 

SILVÉRIO PEREIRA, já qualificado no feito, em face do MUNICÍPIO DE 

GUIRATINGA/MT, igualmente qualificado.

A parte exequente manifestou-se às fls. 160/163 pugnando pelo 

cumprimento inicial da condenação.

Todavia, a executada devidamente intimada (fl. 167), apresentou 

erroneamente a impugnação de fls. 172/182, abordando em suas razões 

fatos correspondentes à matéria já ponderada e sentenciada.

Dessa forma, a fim de evitar eventual futura nulidade processual ou 

causar qualquer prejuízo à municipalidade, INTIME-SE a parte executada, 

MUNICÍPIO DE GUIRATINGA/MT, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

IMPUGNAR o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, no que tange a 

condenação de honorários advocatícios sucumbenciais (fls. 150/152), nos 

termos do art. 535, caput, do CPC.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 06/02/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43298 Nr: 1284-93.2016.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivo Francisco Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurcineide Lopes do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico Lopes - 

OAB:0, Rogério Alves Arcoverde - OAB:6761/MT

 Processo n° 1284-93.2016.811.0036 (43298)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

Verificando o requerimento de fl. 43 e, considerando que a Defensoria 

Pública está com as atividades suspensas no município de Guiratinga, 

nomeio o Dr. ROGÉRIO ALVES ARCOVERDE para patrocinar os interesses 

da executada JURCINEIDE LOPES DO NASCIMENTO, fixando honorários 

advocatícios no valor de 1,5 URH’s, a serem ulteriormente executados em 

face do Estado de Mato Grosso.

 INTIME-SE o causídico, via DJE, da presente nomeação, bem como para 

dar prosseguimento ao feito requerendo o que entender de direito.

CADASTRE-SE o causídico no Sistema Apolo com urgência para que 

possa receber as futuras publicações.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 06 de fevereiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50072 Nr: 2080-50.2017.811.0036

 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: Valdir Ciomar Martini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Ayres Wonsoscki, Augustinho 

Lourenço de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS CAMPOS FILHO - 

OAB:2470/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

comprovar nos autos o recolhimento da diligência da Oficiala de Justiça 

mencionado na certidão de Ref. 67.

Guiratinga - MT, 6 de fevereiro de 2020.

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52004 Nr: 2845-21.2017.811.0036

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juldey Santos de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Pereira Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Henrique Guareschi - 

OAB:OAB/MT-9.724-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 
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comprovar nos autos o recolhimento mencionado na certidão de Ref. 45.

Guiratinga - MT, 6 de fevereiro de 2020.

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52594 Nr: 3042-73.2017.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIOSI & ASSMANN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Fiorini de Oliveira Silva, Vânia Pereira de 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA 

JESUS - OAB:10071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

comprovar nos autos o recolhimento da filigência mencionado na certidão 

de Ref. 45.

Guiratinga - MT, 6 de fevereiro de 2020.

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53528 Nr: 3446-27.2017.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luiz Carlos Morigi, Maria Elaine 

Ribeiro Morigi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:MT/6.005-A

 Autos n°: 3446-27.2017.811.0036 (53528)

Carta Precatória

Despacho.

Vistos, etc.

INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste quanto a certidão da 

Oficial de Justiça Arilena Câmara Bonilha Ribeiro, acostada em Ref. 38, no 

prazo de 05 (cinco) dias, referente à ausência de georrefenciamento da 

matricula macula ou prejudica as conclusões realizados no auto de 

avaliação.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM-ME os autos conclusos 

para homologação do laudo de avaliação e demais procedimentos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 06/02/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31118 Nr: 962-15.2012.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RJdS, ALN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luis Neto - 

OAB:3252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Poli - OAB:259178/SP, 

Reinaldo Rodrigues de Almeida - OAB:12401-B/MT

 Autos n° 962-15.2012.811.0036 (31118)Cumprimento de 

SentençaDecisão.Vistos, etc.Assim, vieram-me os autos conclusos.É o 

relatório. Fundamento e Decido.Inicialmente, INDEFIRO, por ora, o pedido de 

penhora online de ativos financeiros, uma vez que não houve ainda 

sequer a homologação dos cálculos da Contadoria e também não houve a 

devida intimação da parte executada para pagamento do débito.Desse 

modo, HOMOLOGO o Memorial de Cálculo (fl. 663/665) apresentado pela 

Contadoria Judicial, de modo que DECLARO líquida a obrigação de pagar a 

quantia certa no valor de R$9.274,99 (nove mil, duzentos e setenta e 

quatro reais e noventa e nove centavos), referente a condenação a título 

de honorários sucumbenciais, valor esse que deverá ser pago pelo 

executado ORIDES ANTUNES DA SILVA, conforme os termos definidos na 

sentença.Dando prosseguimento ao feito, INTIME-SE o executado ORIDES 

ANTUNES DA SILVA para que no prazo de 15 (quinze) dias, PAGUE, a 

integralidade do débito calculado referentes aos honorários 

sucumbenciais, sob pena de aplicação de multa no percentual de 10% 

(dez por cento) sobre o valor exigido e, também, do honorário do 

advogado de 10% (dez por cento). INTIME-SE, ainda, o executado que 

transcorrido o prazo previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário, 

será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação de tantos 

bens quantos forem necessários para a satisfação da obrigação (art. 523, 

§1º e §3º do CPC).Esgotado o prazo para pagamento, com ou sem 

manifestação dos Executados, INTIME-SE a parte EXEQUENTE para 

requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do presente feito.Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e 

DEVOLVAM os autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Guiratinga-MT, 06/02/2020. Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31698 Nr: 291-55.2013.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilva Martins Cunha, Espólio de Luís Renato Martins 

Cunha, Antonio Ricardino Martins Cunha, Maria Heloisa Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Wilmon Cunha Laranjeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Lima Rossoni - 

OAB:18581/MT, Anderson Pablo F. de Camargo - OAB:15.222/MT, 

ANGELO BERNARDINO DE MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330, Dhandara 

Adryhelle Vilela de Almeida - OAB:21021/MT, Jeancarlo Ribeiro - 

OAB:7179/MT, Thaylane Benevides da Silva - OAB:23479/O, Wesley 

Henrique de Oliveira Sousa - OAB:25.589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A u t o s  n °  2 9 1 - 5 5 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 0 3 6  ( 3 1 6 9 8 ) A ç ã o  d e 

InventárioDecisão.Vistos, etc.1) DA MANIFESTAÇÃO DE FL. 

227.Inicialmente, CADASTRE-SE nos autos como causídico do herdeiro 

Luiz Henrique Miranda Cunha, o Dr. Paulo Cesar de Oliveira (OAB/MT 

16.686-O), consoante procuração de fl. 227-verso.2) DOS DOCUMENTOS 

DE FLS. 220/226.CIENTE dos documentos juntados pela inventariante às 

fls. 220/226, dentre tais, o recolhimento da Guia do ITCD, bem como a 

certidão positiva de dívida ativa perante a Fazenda Pública Estadual.3) DO 

PEDIDO DE REPATRIAMENTO DE IMÓVEL (FLS. 134/143).Desse modo, 

conforme dispõe o art. 612 do CPC, INDEFIRO o pedido de fls. 134/143, 

uma vez que tal requerimento necessita imprescindivelmente de dilação 

probatória para o seu deslinde, situação essa a qual não comporta no bojo 

do presente inventário.4) DO PEDIDO DE ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE 

FLS. 159/160.Desse modo, ante os fundamentos narrados, INDEFIRO o 

pedido de fls. 159/160 para alienação antecipada de bens.Dando 

prosseguimento ao feito, determino:I) INTIME-SE a INVENTARIANTE, por 

meio de seu causídico, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

manifeste-se acerca dos contratos de aluguéis mencionados às fls. 

195/217, RETIFICANDO-SE, caso necessário, as primeiras declarações já 

apresentadas às fls. 24/69. DEVERÁ, ainda, a inventariante, APRESENTAR 

nos autos as devidas certidões negativas das Fazendas Públicas, em 

especial quanto à dívida arguida pela UNIÃO às fls. 83/87.II) Ademais, ante 

os documentos apresentados às fls. 220/226, INTIME-SE a FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL, por meio de remessa dos autos, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito.III) Por fim, 

CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.Cumpra-se. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Guiratinga/MT, 

06/02/2020.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 39623 Nr: 48-09.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas dos Santos Silvério, Otacílio Silvério 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP, TALES PASSOS DE 

ALMEIDA - OAB:15.217/MT

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado 

OTACILIO SILVERIO FERREIRA, brasileiro, nascido aos 03/09/1963, em 

Poxoréo-MT, filho de Minervino Silvério Pereira e Maria José Dantas 

Ferreira, portador do RG nº 413148 SSP/MT, CPF nº 304.541.151-72, 

residente e domiciliado na Avenida Israel Arcoverde, nº 1419, bairro São 

Sebastião, Guiratinga-MT, nos termos dos artigos 107, inciso IV c/c artigo 

109, inciso VI, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva do crime tipificado no artigo 348, caput, do Código Penal, imputado 

ao réu OTACILIO SILVERIO FERREIRA na denúncia.Dando continuidade ao 

feito, considerando o encerramento da instrução processual determinado 

a fl. 332, ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério Público para apresentar 

memoriais no mesmo prazo legal, e após a Defesa do acusado LUCAS 

DOS SANTOS SILVÉRIO, para os mesmos fins.Guiratinga– MT, 

03/02/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60727 Nr: 2581-67.2018.811.0036

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Livea Mariella Guimarães da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:107414/MT, Maria Lucilia Gomes - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°2581-67.2018.811.0036 (60727)

Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária

Decisão.

Vistos, etc.

INDEFIRO o pedido da parte autora no que pertine a buscas nos sistemas 

Bacenjud, Infojud para localização do endereço da requerida, pois se faz 

necessário a comprovação DOCUMENTAL que houve o esgotamento das 

tentativas pela parte autora de localização do endereço da requerida em 

comento, como, por exemplo, certidão negativa de busca em bancos de 

dados privados e públicos disponíveis na sociedade.

 Desta forma, INTIME-SE a parte requerente para no prazo de 10 (dez) 

dias, fornecer o endereço da requerida.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43963 Nr: 1640-88.2016.811.0036

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Batista dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:45445, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482, 

Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1640-88.2016.811.0036 (43963)

Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária

Decisão.

Vistos, etc.

Inicialmente, cumpre assinalar que cabe ao exequente fornecer o 

endereço atualizado do executado, a fim de que o processo siga seu 

trâmite natural, com a consequente citação. Apenas excepcionalmente, 

quando esgotadas as possibilidades à disposição do exequente, poderia o 

Poder Judiciário valer-se de seus meios para o cumprimento da referida 

diligência.

Entretanto, existem princípios outros como o da proporcionalidade, 

razoabilidade, eficiência, razoável duração do processo, etc, que 

permitem a utilização de alguns meios para se buscar o endereço 

perquirido, uma vez que, se assim não fosse, a Secretaria e o Magistrado 

se assoberbariam de trabalho para oficiar aos diversos órgãos existentes 

no país em busca do paradeiro de alguém, deixando de lado outras tarefas 

de igual ou maior importância.

Dessa forma, INDEFIRO o petitório de fls.155.

INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar novo 

endereço para citação do executado, sob pena de extinção.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54623 Nr: 165-29.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O, MARINA COSTA E CASTRO - 

OAB:22986/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Valença de Sousa - 

OAB:, Juliano Luiz Alves de Matos - OAB:19730/MT

 Diante do exposto:1) CORRIJA-SE a autuação no Sistema Apolo, para que 

passe a constar como tipo de ação: Cumprimento de Sentença.2) 

Considerando os orçamentos acostados a fls. 175, 178, 185 e 186, 

INTIMEM-SE os requeridos para que, no prazo de 10 (dez) dias, cumpram 

com a sentença judicial, providenciando a disponibilização dos 

procedimentos cirúrgicos de PERINEOPLASTIA e GONARTROSE NOS 

JOELHOS BILATERALMENTE (CID 10 M17.0), seja em estabelecimento 

público ou privado, conveniado ou não ao SUS em favor da paciente 

SIRLENE BATISTA DA SILVA, qualificada nos autos ou efetuem o 

pagamento conforme menor orçamento apresentado pela parte 

requerente, no valor de R$ 135.900,00 (cento e trinta e cinco mil e 

novecentos reais), SOB PENA DE PENHORA ONLINE NA CONTA 

BANCÁRIA DO ENTE FEDERATIVO, devido a urgência e a natureza do 

direito perseguido.3) Transcorrido o prazo estabelecido no item 2 sem a 

comprovação documental de cumprimento da ordem judicial de realização 

dos procedimentos cirúrgicos ou pagamento do valor determinado, 

CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.Cumpra-se. 

Intime-se.Expeça-se o necessário. Guiratinga/MT, 07/02/2020.Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 39838 Nr: 110-49.2016.811.0036

 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: MTCdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Letícia Oliveira Vidal 

- OAB:6224, Procurador do Estado de Mato Grosso - 

OAB:Av.Rubens Mendo

 Autos n° 110-49.2016.811.0036 (39838)

Despacho.

Vistos, etc.

 Observa-se que o presente feito retornou da instância superior.

Ao compulsar os autos, verifica-se que foi negado o provimento ao 

recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, conforme acordão 

juntado às fls. 179/194.

Nesse sentido, INTIMEM-SE as partes do retorno dos autos, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, deem a devida ciência do julgado, bem como 

requerendo o que entender de direito.

Por fim, nada sendo requerido no prazo legal, ARQUIVEM-SE os autos, 

com as baixas e anotações de estilo.
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 Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 07/02/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42468 Nr: 849-22.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Almeida de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 Processo nº: 849-22.2016.811.0036

Código: 42468

Despacho.

Vistos, etc.

DETERMINO que ABRA-SE VISTA dos autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO a fim 

de que manifeste-se quanto a certidão do oficial de justiça de Ref. 109, 

requerendo o que entender necessário.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 07/02/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 34089 Nr: 940-83.2014.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Matheus Nunes da Silva, Ronaldy Junior 

Monteiro, Gilvan Alves Barreto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA ARAUJO DA SILVA - 

OAB:15566, Nylvan José da Silva - OAB:17.805-MT, Thelma 

Aparecida Garcia Guimarães - OAB:3402-B

 Autos n° 940-83.2014.811.0036

Código: 34089

Despacho.

Vistos, etc.

Em vista do Ofício acostado a fls. 895, COBRE com urgência a serventia à 

Autoridade Policial Judiciária da Delegacia Especializada de Roubos e 

Furtos da Comarca de Rondonópolis para que informe se foi dado 

cumprimento à determinação de fls. 870.

Devendo a Autoridade Policial juntar ao autos, comprovante da devolução 

do valor apreendido, sob pena de responsabilidade criminal e 

administrativa.

Certificando a secretaria o cumprimento da decisão de fls. 870, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Às providências.

Guiratinga/MT, 07/02/2020.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36833 Nr: 554-19.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amaury Domingos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 Processo: 554-19.2015.811.0036 (36833)

Ação Penal

Decisão

Vistos etc.

Conforme certidão de ref. 137, decorreu o prazo para a parte ré interpor 

recurso.

Logo, CERTIFIQUE-SE a serventia o trânsito em julgado e EXPEÇAM-SE as 

guias de execução penal;

Não havendo outras providencias a serem cumpridas pela serventia 

daquelas determinadas na sentença retro, arquive-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 07/02/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37936 Nr: 1034-94.2015.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio de Oliveira Guimarães, Euraide Bernardina 

Ferreira de Oliveira, Paulo César Laranjeira, Juarez Filgueira de Souza, 

Miriam Pereira Vascolcelos, Maria José Barbosa, Vitalino Ferreira de 

Santana, Willian Ferreira Batista, Wolney Souza Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Silvério Pereira - 

OAB:11.230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 Autos n° 1034-94.2015.811.0036 (37936)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença, em razão da condenação em 

honorários advocatícios sucumbenciais, proposto por VANDERLEI 

SILVÉRIO PEREIRA, já qualificado no feito, em face do MUNICÍPIO DE 

GUIRATINGA/MT, igualmente qualificado.

A parte exequente manifestou-se às fls. 163/166 pugnando pelo 

cumprimento inicial da condenação.

Todavia, a executada devidamente intimada (fl. 167), apresentou 

erroneamente a impugnação de fls. 175/181, abordando em suas razões 

fatos correspondentes à matéria já ponderada e sentenciada.

Dessa forma, a fim de evitar eventual futura nulidade processual ou 

causar qualquer prejuízo à municipalidade, INTIME-SE a parte executada, 

MUNICÍPIO DE GUIRATINGA/MT, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

IMPUGNAR o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, no que tange a 

condenação de honorários advocatícios sucumbenciais (fls. 152/154), nos 

termos do art. 535, caput, do CPC.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 07/02/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000018-15.2020.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT26706/O 

(ADVOGADO(A))

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0014310A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

PROCESSO/CÓDIGO N°1000018-15.2020 Vistos etc. Preenchidos os 

requisitos legais, condições da ação e pressupostos processuais, recebo 

a inicial. Defiro os benefícios da assistência judiciaria gratuita. 

Considerando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de 
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designar audiência de conciliação e mediação entre as partes, por 

tratar-se de recurso público o qual não admite a autocomposição 

(art.334§4º, II do Novo CPC). Desta feita, cite-se o INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS para, querendo, apresentar resposta, dentro 

do prazo legal, nos termos do art. 335, do Novo Código de Processo Civil. 

Consigne-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC, art. 344). 

Decorrido o prazo certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte 

autora para réplica, no prazo de 10 (dez) dias. Por fim, CERTIFICA-SE a 

serventia e devolva os autos conclusos para deliberações. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Guiratinga/MT, 07 de fevereiro de 

2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000052-87.2020.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO DIAS DOS SANTOS OAB - MT0019925A (ADVOGADO(A))

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

PROCESSO/CÓDIGO N°1000052-87.2020 Vistos etc. Preenchidos os 

requisitos legais, condições da ação e pressupostos processuais, recebo 

a inicial. Defiro os benefícios da assistência judiciaria gratuita. 

Considerando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação e mediação entre as partes, por 

tratar-se de recurso público o qual não admite a autocomposição 

(art.334§4º, II do Novo CPC). Desta feita, cite-se o INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS para, querendo, apresentar resposta, dentro 

do prazo legal, nos termos do art. 335, do Novo Código de Processo Civil. 

Consigne-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC, art. 344). 

Decorrido o prazo certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte 

autora para réplica, no prazo de 10 (dez) dias. Por fim, CERTIFICA-SE a 

serventia e devolva os autos conclusos para deliberações. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Guiratinga/MT, 07 de fevereiro de 

2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000699-19.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

RONIGLEY GOMES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO RODRIGUES DE ALMEIDA OAB - MT0012401A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GUIRATINGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA DECISÃO Processo: 1000699-19.2019.8.11.0036. 

REQUERENTE: RONIGLEY GOMES PEREIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

GUIRATINGA Vistos, etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com 

Pedido de Antecipação da Tutela ajuizada por RONIGLEY GOMES 

PEREIRA, já qualificado nos autos, em desfavor de MUNICÍPIO DE 

GUIRATINGA, igualmente qualificado no feito. Segundo a impetrante, ele foi 

aprovado em 1º colocação Concurso Público Nº 001/2018 para o 

provimento de vários cargos, dentre eles, de MONITOR EDUCACIONAL, 

com previsão de 01 (uma) vaga mais Cadastro de Reserva. Todavia, após 

a esperada nomeação do autor, esse não conseguiu tomar posse no 

cargo, uma vez que houve a retificação do edital, na data de 17/09/2018, 

em que se passou a adotar como requisito ao cargo, a conclusão no 

ensino médio mais o curso de magistério, curso o qual o requerente não 

possui em seu histórico acadêmico. Assim, sustenta o requerente ser 

inaceitável, o seu não empossamento no cargo para o qual foi aprovado, 

de modo que, liminarmente, requer que este Juízo determine que a 

autoridades coatora emposse o Autor no cargo de Monitor Educacional, 

conforme edital nº 001/2018. Assim, vieram-me os autos conclusos. É o 

relato do necessário. Fundamento. 1) DA JUSTIÇA GRATUITA. Em análise 

dos documentos que acompanham a petição inicial, tais como cópia 

carteira de trabalho (Id. 23203085) e holerites (Id. 23734728), resto 

convicto que a parte autora é pobre nos termos da Lei 1060/50, não 

possuindo condições de quitar as custas processuais sem o prejuízo de 

sua sobrevivência e de sua família. Dessa forma, CONCEDO os benefícios 

da Justiça Gratuita. 2) DOS PEDIDOS LIMINARES. A antecipação de tutela 

tem seu deferimento condicionado à plausibilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Senão vejamos, 

segundo estabelece o art. 300, caput, Código de Processo Civil: “Art. 300. 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Ao analisar, portanto, as duas condições 

específicas dos pedidos antecipatórios, noto pertinente o indeferimento do 

pedido liminar, pela ausência do “periculum in mora”. Ao compulsar os 

autos, observa-se que, resta evidente que nada impede, no final do trâmite 

processual, caso fique demonstrado o direito do autor, caberá 

determinação à parte requerida para que a requerida emposse o 

requerente no cargo de Monitor Educacional, conforme edital Nº 001/2018. 

Nesse sentido, segue a jurisprudência pátria: “E M E N T A – Agravo de 

Instrumento – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – DEFERIDA A NOMEAÇÃO NO 

CONCURSO PÚBLICO – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E RISCO 

DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – NÃO 

PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR. 1. 

Discute-se no presente recurso a possibilidade de concessão da tutela de 

urgência para a imediata convocação, nomeação e posse do 

impetrante-agravado no cargo de Agente Comunitário de Saúde no quadro 

de servidores efetivos do Município-agravante. 2. Não estando presente, 

simultaneamente, a verossimilhança das alegações (fumus boni iuris) e o 

perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte (periculum 

in mora), é de ser indeferida a antecipação dos efeitos da tutela. 3. No 

caso, reforma da decisão que concedeu a tutela provisória para 

determinar a nomeação e posse do candidato. 4. Agravo de Instrumento 

conhecido e provido.” (TJ-MS - AI: 14122764420188120000 MS 

1412276-44.2018.8.12.0000, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data 

de Julgamento: 30/01/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

31/01/2019) Em contrapartida, tem-se que o perigo da demora poderá 

causar graves danos ao requerido, na medida que a nomeação do 

candidato acarretará em repercussão financeira ao ente público, valores 

esses que no caso de improcedência da demanda não serão devolvidos, 

ante a contraprestação do serviço. Ressai, ainda, que o indeferimento do 

pedido de antecipação da tutela é medida que se impõe, pois visa garantir 

segurança jurídica ao próprio requerente, evitando-se a nomeação e 

empossamento em caráter precário, com a possibilidade de improcedência 

da demanda, caso em que se procederá a exoneração imediata do cargo. 

Por fim, observa-se que o concurso em questão ainda está no seu prazo 

de validade, conforme Decreto Nº 003/2019 o qual homologou o resultado 

final em 15 de janeiro de 2019, determinando a sua vigência em 02 (dois) 

anos. Nesse ponto, em tese, o poder público tem até o final do prazo de 

validade do concurso para efetuar a nomeação dos candidatos aprovados 

dentro do número de vagas imediatas descritas no Edital, ato esse a ser 

realizado segundo a discricionariedade da Administração, isso é, análise 

da conveniência e oportunidade. Desse modo, não é razoável decidir 

sobre a situação excepcional apresentada unilateralmente pelo impetrante, 

sem antes ouvir as informações e analisar os documentos a serem 

apresentados pela autoridade coatora e pelo setor jurídico da entidade 

municipal. Portanto, INDEFIRO a medida liminar, visto que no caso vertente, 

pelos argumentos e documentos atrelados, este Juízo não restou 

convencido da necessidade de concessão da medida liminar, por não 

haver grave comprometimento da situação da impetrante se a ordem de 

segurança for concedida somente na sentença de mérito, após a 

instrução exauriente do presente feito. Decido. Isso posto, INDEFIRO o 

pedido liminar de tutela de urgência pleiteada pela parte autora na petição 

inicial. 1) CONCEDO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, uma 

vez que ficou comprovado que ela é pobre nos termos da Lei 1060/50 e 

do CPC. 2) Por este Juízo vislumbrar a possibilidade da realização de 

acordo judicial entre as partes no presente feito (art. 3º, §2º e §3º do 

NCPC), ENCAMINHEM-SE os autos à Conciliadora do Juízo para 

designação de audiência de conciliação, após INTIME-SE a parte autora, 

por meio de seus Advogados e CITE-SE/INTIME-SE a parte requerida para 

comparecer no ato. 3) Por fim, CASO TENHA ÊXITO A CONCILIAÇÃO 

VOLTEM os autos conclusos para a homologação do acordo, CONTUDO 
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CASO AS PARTES NÃO ENTREM EM ACORDO, INTIME-SE a parte 

REQUERIDA para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente a 

contestação, a partir da data da referida audiência, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial e, também, 

INTIME-SE a PARTE AUTORA para que posteriormente ofereça a 

impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 4) No final, 

CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Ás providências. Guiratinga/MT, 

07/02/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000009-67.2020.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PRATAVIEIRA MACHADO OAB - MT15456-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (REQUERIDO)

Zenilda Alves da Silva (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000009-67.2020.8.11.0096 C E R T I D Ã O ATO 

ORDINATÓRIO: Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 282, VI e 

1.209 e 1.207, todos da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar o advogado da Parte Autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, referente ao 

o cumprimento do Mandado, devidamente cumprido pelo Sr. Oficial de 

Justiça no ID. 28384314, devendo para tanto ser observados disposto no 

Provimento nº07/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante de 

pagamento acompanhado da respectiva guia. Salienta-se que a guia deve 

s e r  p r e e n c h i d a  a c e s s a n d o  o  s i t e 

www.tjmt.jus.br-serviços-guias-diligências. Na ocasião poderá requerer o 

que entender de direito, tendo em vista que a diligência restou infrutífera. 

ITAÚBA, 7 de fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente por: IOLANDA 

VALCLERIA ALVES DE ANHAIA OLIVEIRA 07/02/2020 13:58:49

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000332-09.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WUAND CARLA OLIVAR DA LUZ GOMES (EXECUTADO)

 

Processo n. 1000332-09.2019.8.11.0096 C E R T I D Ã O ATO 

ORDINATÓRIO: Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 282, VI e 

1.209 e 1.207, todos da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar o advogado da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do Mandado de Citação e Intimação, o qual cumprido pela 

Central de Mandados de Sinop/MT, devendo para tanto ser observados 

disposto no Provimento nº07/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante 

de pagamento acompanhado da respectiva guia. Salienta-se que a guia 

d e v e  s e r  p r e e n c h i d a  a c e s s a n d o  o  s i t e 

www.tjmt.jus.br-serviços-guias-diligências. ITAÚBA, 07 de fevereiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: MATEUS CAUREO 07/02/2020 

13:58:44

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000407-48.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEQUE DE ALMEIDA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA OAB - MT11011-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCY JOSE TESSARO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

João Guedes Carrara OAB - MT0014865A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000407-48.2019.8.11.0096 C E R T I D Ã O ATO 

ORDINATÓRIO: Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 282, VI e 

1.209 e 1.207, todos da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar o advogado da Parte Autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do Mandado de Constatação conforme determinado na 

decisão proferida no ID n. 28899327, o qual cumprido pela Central de 

Mandado de Itaúba-MT, devendo para tanto ser observados disposto no 

Provimento nº07/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante de 

pagamento acompanhado da respectiva guia. Salienta-se que a guia deve 

s e r  p r e e n c h i d a  a c e s s a n d o  o  s i t e 

www.tjmt.jus.br-serviços-guias-diligências. ITAÚBA, 7 de fevereiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: IOLANDA VALCLERIA ALVES DE 

ANHAIA OLIVEIRA 07/02/2020 14:07:19

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000039-05.2020.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVO ROMEU KETTERMANN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DESPACHO Processo: 1000039-05.2020.8.11.0096. REQUERENTE: 

FIAGRIL REQUERIDO: DIVO ROMEU KETTERMANN Vistos, etc. 

Devidamente comprovado o depósito prévio e diligências atinentes, se for 

o caso, CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, servindo esta como 

mandado, providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel 

cumprimento. Se for o caso, SOLICITEM-SE ao juízo deprecante as 

providencias necessárias, sob pena de devolução da missiva, 

independente de seu cumprimento, nos termos do artigo 393 da CNGC. 

Realizado o ato deprecado e pagas as custas porventura existentes, ou 

restando negativas as diligências de localização daqueles a serem 

intimados/citados ou de bens a serem constritos (penhora, arresto, 

sequestro), DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. 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.: 70298 Nr: 559-60.2012.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ JOSÉ DA MATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gessica Lorca Strapazzon - 

OAB:20249/O

 Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do denunciado 

Luiz José da Matta, em relação ao crime previsto no artigo 42, da 

Decreto-Lei nº 3.688/41, artigo 140 e 163, ambos do Código Penal, com 

fundamento no art. 107, IV, do Código Penal c/c art. 109, inciso VI, do 

Código Penal, e artigo 61 do Código de Processo Penal, em face do 

reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em abstrato.Nos 

termos do artigo 974 da CNGC, comunique-se a presente decisão aos 

órgãos de praxe, certificando-se as comunicações nos 

autos.Considerando a atuação e a nomeação da douta causídica, Dra. 

Géssica Lorca Strapazzon, no presente feito, FIXO o montante de 05 URH, 

observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.EXPEÇA-SE 

certidão em favor da defensora dativa, com o valor total dos honorários 

que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067410/2/2020 Página 533 de 703



necessárias.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Itaúba/MT, 15 de janeiro de 2020. Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 71642 Nr: 921-28.2013.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JORGE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16355, sandra maria zanardi diniz - OAB:14061

 (...) De outro lado, não se verifica riscos à aplicação da lei penal ou 

mesmo à instrução criminal, de modo que a manutenção da detenção 

revela-se desproporcional e desnecessária, na forma do art. 316 do 

Código de Processo Penal.Assim sendo, CONCEDO A LIBERDADE 

PROVISÓRIA ao acusado Paulo Jorge da Silva, aplicando-lhe, nos termos 

do art. 319, incisos I, II e IV, do Código de Processo Penal, mediante 

compromisso, as seguintes medidas cautelares:a) Comparecimento 

trimestral em cartório para informar endereço e justificar atividades; b) 

Proibição de acesso ou frequência a bares, boates, casas noturnas ou de 

tavolagem, de modo a se evitar o risco de novas infrações;c) Proibição de 

ausentar-se da Comarca, porquanto a permanência é conveniente ou 

necessária para a investigação ou instrução. O autuado deverá ser 

advertido de que as medidas cautelares ora aplicadas poderão ser, a 

qualquer momento, substituídas por prisão caso sejam descumpridas ou 

não se mostrarem suficientes à garantia da ordem pública, assim como 

revogadas se não se mostrarem necessárias durante a tramitação do 

processo, nos termos do art. 282, § 4º, do CPP.2 – DEPREQUE-SE o 

cumprimento e a fiscalização das medidas cautelares ora impostas no 

endereço apresentado pelo réu às fl. 122, qual seja, Rua Projetada 10, 

S/N, Lote 2, Sebastião Mato 2, CEP 78.550-000, Sinop/MT.3 – 

DEPREQUE-SE à comarca de Sinop/MT, a citação do réu, nos moldes da 

decisão de fl. 36.4 – DETERMINO o recolhimento do mandado de prisão 

expedido, bem como seja realizada a baixa junto ao BNMP – Banco 

Nacional de Mandado de Prisão.Cientifique-se o Ministério Público e a 

autoridade policial. Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como 

OFÍCIO, MANDADO, CARTA PRECATÓRIA e ALVARÁ DE SOLTURA, salvo 

se por outro motivo o autuado não estiver preso.De Colíder para Itaúba/MT, 

06 de fevereiro de 2020. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87607 Nr: 178-42.2018.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN FRANCISCO NOVAES, Espólio de 

ORMINDO FRANCISCO NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudemir Nardin - OAB: 

9.511/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 05(cinco) dias, apresentar o 

endereço atualizado da parte executada, ante o teor da certidão negativa 

lavrada pelo Oficial de Justiça juntada à ref. 20, possibilitando assim o 

cumprimento da decisão proferida à ref. 11.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 46071 Nr: 703-39.2009.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:OAB/MT 8.969-B, James Rogério Baptista - OAB:OAB/SP 

196.274, Juliano Marques Ribeiro - OAB:OAB/MT 8.973-B, Marcos da 

Silva Borges - OAB:8039-A/MT, Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:273735/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2) Ex positis, JULGO EXTINTO o processo, nos termo dos artigos 924, 

inciso II, e 925 do Código de Processo Civil.3) Tendo em vista que os 

alvarás já foram pagos, INTIME-SE a parte exequente PESSOALMENTE, 

para tomar ciência do levantamento de valores e desta sentença.4) Caso 

não seja localizada no endereço por ela informado no processo, 

PROMOVA-SE a sua intimação via edital, no prazo de 20 dias.5) SEM 

custas e despesas processuais, a teor do disposto no artigo 3.º, inciso I, 

da Lei Estadual 7.603/2001. 6) SEM condenação em honorários 

advocatícios, estes pela inexistência de contenciosidade.7) Interposto 

recurso de apelação, independentemente de análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC. 

Intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal Regional Federal da 

1.ª Região, com os nossos cumprimentos.8) Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.9) Preclusas as vias recursais, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquivem-se os autos.P. I. CItaúba/MT, 

13 de novembro de 2019.Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75594 Nr: 543-04.2015.811.0096

 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: ROBERTO VERONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A, Janaina Matheus de Nadai - OAB:20094/O, 

MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Artigos 482, VI e 1209 ambos da 

CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da 

Parte Autora, via DJE, para no prazo de 15(quinze) dias, pugnar o que 

entender de direito.

Comarca de Itiquira

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000158-76.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTES EDUKAR EIRELI - EPP (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SOUZA SANTOS OAB - SP138259 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO HENRIQUE SILVA RODRIGUES (DEPRECADO)

Outros Interessados:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

Processo nº 1000158-76.2020.811.0027 Vistos. Satisfeitos os requisitos 

do art. 260 do CPC, designo a audiência de instrução para realizar o 

depoimento pessoal da parte autora Luciano Henrique Silva Rodrigues 

para o dia 06/03/2020 às 15h30min, a realizar-se na sede deste Juízo. 

Comunique-se à Comarca Deprecante, prestando as informações. Após, 

cumprida integralmente a missiva, certifique-se e devolva-se a comarca de 

origem, com nossas homenagens, dando-se baixa nos registros 

cartorários e distribuição. Às providências. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Itiquira/MT, 07 de fevereiro de 2020. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000156-09.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:
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MOACIR ANTONIO CATAPANN EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VALERIA PEREIRA MARIANO OAB - MS21021-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO POSTO DE FISCALIZAÇÃO BENEDITO DE SOUZA CORBELINO - 

RIO CORRENTES (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA DESPACHO Processo: 1000156-09.2020.8.11.0027. 

IMPETRANTE: MOACIR ANTONIO CATAPANN EIRELI - ME IMPETRADO: 

CHEFE DO POSTO DE FISCALIZAÇÃO BENEDITO DE SOUZA CORBELINO - 

RIO CORRENTES Vistos etc. Considerando que o Mandado de Segurança 

não é isento de custas e que não evidenciada hipossuficiência, INTIME-SE 

a parte autora, para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial recolhendo as 

custas processuais. Após, voltem os autos conclusos para decisão. 

Itiquira-MT, 7 de fevereiro de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000156-09.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR ANTONIO CATAPANN EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VALERIA PEREIRA MARIANO OAB - MS21021-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO POSTO DE FISCALIZAÇÃO BENEDITO DE SOUZA CORBELINO - 

RIO CORRENTES (IMPETRADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42902 Nr: 410-38.2016.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN LOUIS MAIA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Lucia de Freitas Stein, Ricardo de Souza 

Moura, Vinicius Cesar de Freitas Stein

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO MARQUES DIAS 

JUNIOR - OAB:6398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton de Sousa Bastos 

Júnior - OAB:18974-GO, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:17880/A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes autos ao 

setor de envio de matéria p/ imprensa a fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para apresentar Alegações Finais, no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 364, §2º CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 55809 Nr: 567-40.2018.811.0027

 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): Raniery Ribeiro Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a certidão de ref. 42, bem como o petitório de ref. 48, 

DEFIRO a restrição veicular junto ao Sistema RENAJUD, a fim de que o 

veículo sub judice conste impedido para o licenciamento.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Itiquira//MT, 10 de dezembro de 2019.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000134-48.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS JOSE BACKES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

Processo nº 1000134-48.2020.811.0027 Vistos. Satisfeitos os requisitos 

do art. 260 do CPC, INTIME-SE a parte requerente para recolher o valor da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça e, após CUMPRA-SE conforme descrito 

no campo FINALIDADE. Após, cumprida integralmente a missiva, 

certifique-se e devolva-se a comarca de origem, com nossas 

homenagens, dando-se baixa nos registros cartorários e distribuição. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Itiquira/MT, 07 de fevereiro de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de 

Direito

Comarca de Jauru

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS JUDICIAIS Nº 

001/2020

A Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, designada pela 

Portaria nº 052/2019-DF, publicada no DJE 10604, disponibilizado no dia 

22/10/2019, faz saber, a quem possa interessar, que, no prazo de 45 

(quarenta e cinco) dias corridos, contados da publicação deste edital no 

DJE, se não houver oposição, a Coordenadoria Administrativa da Comarca 

de Jauru eliminará parcialmente os documentos relativos a processos 

judiciais cíveis findos da Vara Única da Comarca de Jauru, baixados 

definitivamente no período de 2000 a 2017, constantes da Listagem de 

Eliminação nº 001/2020, aprovadas pelos integrantes desta Comissão.

 Os interessados, no prazo citado, poderão requerer, às suas expensas, 

o desentranhamento de documentos ou cópias de peças do processo, 

mediante petição, com a respectiva qualificação e demonstração de 

legitimidade do pedido, dirigida à Comissão Permanente de Avaliação da 

Comarca de Jauru.

Jauru/MT, 07 de fevereiro de 2020.

 Claudia de Paula Souza Oliveira

Presidente da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos

 

* A listagem completa de ELIMINAÇÃO (Aenxo I) encontra-se no Caderno 

de Anexo do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000162-87.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT15764-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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A. M. R. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

L. M. R. (HERDEIRO)

K. M. R. (HERDEIRO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, 850, Centro, JAURU - MT - CEP: 

78255-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ITALO OSVALDO ALVES 

DA SILVA PROCESSO n. 1000162-87.2019.8.11.0047 Valor da causa: R$ 

150.200,47 ESPÉCIE: [Inventário e Partilha]->INVENTÁRIO (39) POLO 

ATIVO: CLEIDE MATEUS RODRIGUES, Endereço: Av. Pe. Nazareno 

Lanciotti, 1476, cruzeiro, JAURU - MT - CEP: 78255-000 POLO PASSIVO: 

Espólio de ADAO MARCOLINO RODRIGUES, Endereço: AV. PE. 

NAZARENO, CRUZEIRO, JAURU - MT - CEP: 78255-000 FINALIDADE: 

EFETUAR DOS EVENTUAIS INTERESSADOS, INCERTOS OU 

DESCONHECIDOS, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos 

da presente, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena 

de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA VARA DA 

COMARCA DE JAURU/MT, CLEIDE MATEUS RODRIGUES, brasileira, viúva, 

do lar, inscrita na cédula de identidade RG nº 1245666-7 da SSP/MT e no 

CPF/MF nº 986.187.331-72, residente e domiciliada na Av. Pe. Nazareno 

Lanciotti, 1476, Bairro do Cruzeiro, Jauru/MT, vem, respeitosamente, 

perante Vossa Excelência, por seu advogado, conforme artigo 620 e 

seguintes do Código de Processo Civil, apresentar as PRIMEIRAS 

DECLARAÇÕES, para os devidos fins de direito, nos seguintes termos. 

DOS FATOS. 1. DO AUTOR DA HERANÇA. No dia 07 de fevereiro de 2019, 

faleceu nesta Comarca, o Sr. ADÃO MARCOLINO RODRIGUES, que era, 

brasileiro, casado, motorista, inscrito na cédula de identidade RG nº 

431.840 da SSP/MT e no CPF/MF nº 378.830.621-15, residia e domiciliava 

na Av. Pe. Nazareno Lanciotti, 1476, Bairro do Cruzeiro, nesta cidade.O de 

cujus era casado com Cleide Mateus Rodrigues, desde o dia 18/07/1998, 

sob o regime de comunhão parcial de bens. Consta juntado aos autos a 

cópia da Carteira de Identidade, CPF, certidão de óbito, certidão de 

casamento, que confirmam as informações acima expostas. O falecido 

não deixou testamento conhecido ou disposição de última vontade. 2. DOS 

HERDEIROS. O de cujus deixou duas filhas, sendo uma delas maior e 

capaz, e a segunda, menor e incapaz, devidamente representada por sua 

genitora, conforme procuração em anexo, quais sejam: - KALLINY 

MATEUS RODRIGUES, brasileira, solteira, estudante, nascida em 

19/03/2001, inscrita na cédula de identidade RG n.º 3046999-6 da SSP/MT 

e no CPF n.º 061.385.041-60, residente e domiciliada na Av. Pe. Nazareno 

Lanciotti, 1476, Bairro do Cruzeiro, Jauru/MT e; - Lídia Mateus Rodrigues, 

brasileira, menor púbere, nascida aos 01/11/2005, estudante, inscrita no 

CPF n.º 061.384.511-04, residente e domiciliada na na Av. Pe. Nazareno 

Lanciotti, 1476, Bairro do Cruzeiro, Jauru/MT.3. DA CÔNJUGE SUPÉRSTITE. 

CLEIDE MATEUS RODRIGUES, brasileira, viúva, do lar, inscrita na cédula 

de identidade RG nº 1245666-7 da SSP/MT e no CPF/MF nº 

986.187.331-72, residente e domiciliada na Av. Pe. Nazareno Lanciotti, 

1476, Bairro do Cruzeiro, Jauru/MT. Cleide casou-se com o de cujus, na 

data de 18/07/1998, cujo enlace perdurou até a data de seu falecimento, o 

regime adotado pelo casal, foi a da comunhão parcial de bens, conforme 

certidão de casamento anexa. 4. DOS BENS E DÍVIDAS. 4.1. BENS. 4.1.a – 

DO IMÓVEL. a. Sítio Boa União II, com área de 7,9594 has, localizado na 

comunidade do Irara, zona rural de Jauru/MT, qual encontra-se livre e 

desembaraçado de quaisquer ônus, no valor de R$ 95.000,00 (noventa e 

cinco mil reais), conforme certidão de matrícula anexa; 4.1.b - DOS BENS 

MÓVEIS. a. Um automóvel Del Rey GHIA, marca Ford, ano e modelo 

1988/1989, avaliado em R$ 2.903,00 (dois mil e novecentos e três reais); 

c. Uma Camionete tipo F 4000, ano e modelo 1984, avaliada em R$ 

16.528,00 (dezesseis mil e quinhentos e vinte e oito reais). 4.1.c - DOS 

SEMOVENTES. Semoventes, assim discriminados: Espécie Idade do animal 

Sexo Quantidade Valor (R$) Bovino 00 a 12 meses Fêmea 08 7.241,84 

Bovino 00 a 12 meses Macho 11 14.383,05 Bovino 13 a 24 meses Fêmea 

11 13.442,66 Bovino Acima de 25 a 36 meses Fêmea 06 8.798,82 Bovino 

Acima de 36 meses Fêmea 20 32.262,40 Bovino Acima de 36 meses 

Macho 02 4.543,60 Equino Acima de 06 meses Macho 01 1.634,44 Sendo 

o rebanho animal avaliado em R$ 82.027,81 (oitenta e dois mil e vinte e 

sete reais e oitenta e um centavos) Assim, tem-se que o patrimônio 

deixado pelo inventariado, acima relacionado, é estimado em R$ 

196.458,81 (cento e noventa e seis mil e quatrocentos e cinquenta e oito 

reais e oitenta e um centavos). 4.2. DÍVIDAS O inventariado não deixou 

dívidas conhecidas da inventariante e suas herdeiras. DO DIREITO. Antes 

de entrar no tema partilha, se faz importante salientar que todos os 

requisitos do artigo 620 do CPC foram atendido, conforme acima 

mencionado, vejamos: Art. 620. Dentro de 20 (vinte) dias contados da data 

em que prestou o compromisso, o inventariante fará as primeiras 

declarações, das quais se lavrará termo circunstanciado, assinado pelo 

juiz, pelo escrivão e pelo inventariante, no qual serão exarados: I - o nome, 

o estado, a idade e o domicílio do autor da herança, o dia e o lugar em que 

faleceu e se deixou testamento; II - o nome, o estado, a idade, o endereço 

eletrônico e a residência dos herdeiros e, havendo cônjuge ou 

companheiro supérstite, além dos respectivos dados pessoais, o regime 

de bens do casamento ou da união estável; III - a qualidade dos herdeiros 

e o grau de parentesco com o inventariado; IV - a relação completa e 

individualizada de todos os bens do espólio, inclusive aqueles que devem 

ser conferidos à colação, e dos bens alheios que nele forem encontrados, 

descrevendo-se: a) os imóveis, com as suas especificações, 

nomeadamente local em que se encontram, extensão da área, limites, 

confrontações, benfeitorias, origem dos títulos, números das matrículas e 

ônus que os gravam; b) os móveis, com os sinais característicos; c) os 

semoventes, seu número, suas espécies, suas marcas e seus sinais 

distintivos; d) o dinheiro, as joias, os objetos de ouro e prata e as pedras 

preciosas, declarando-se-lhes especificadamente a qualidade, o peso e a 

importância; e) os títulos da dívida pública, bem como as ações, as quotas 

e os títulos de sociedade, mencionando-se-lhes o número, o valor e a 

data; f) as dívidas ativas e passivas, indicando-se-lhes as datas, os 

títulos, a origem da obrigação e os nomes dos credores e dos devedores; 

g) direitos e ações; h) o valor corrente de cada um dos bens do espólio. 

Ademais, restou cabalmente demonstrado que a cônjuge virago é legitima 

herdeira na forma do artigo 1.829 do Código Civil: Art. 1.829. A sucessão 

legítima defere-se na ordem seguinte: I - aos descendentes, em 

concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o 

falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória 

de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão 

parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares; DA 

PARTILHA. O valor total dos bens deixado pelo “de cujus”, juntando os 

imóveis acima descritos, totaliza em R$ 196.458,81 (cento e noventa e 

seis mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e um centavos), e 

salvo a meação, será dividido em partes iguais pelos herdeiros já 

qualificados. A esse respeito, em razão do disposto no art. 1.326, do 

Código Civil, haverá a repartição dos frutos e rendimentos auferidos após 

o falecimento, na conformidade dos quinhões. DO PEDIDO. Ante o 

exposto, requer-se: a) a juntada dos documentos apresentados com as 

presentes Primeiras Declarações; b) seja lavrado o termo circunstanciado 

das declarações; b) a citação dos herdeiros para os termos do inventário 

e da partilha; c) a intimação da Fazenda Pública; Nestes termos, Pede e 

espera deferimento. Jauru/MT 18 de junho de 2019 ARLES DIAS SILVA 

OAB/MT 15764 DECISÃO: Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

INVENTÁRIO – PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA 

DE INVENTÁRIO E PARTILHA – NCPC, art. 610 e ss. - dos bens deixados 

por ADÃO MARCOLINO RODRIGUES, tendo como parte(s)/interessado(s) 

CLEIDE MATEUS RODRIGUES, em que pugna(m) pelo processamento do 

inventário judicial e consequente nomeação de inventariante a 

viúva/cônjuge CLEIDE MATEUS RODRIGUES. É o relato do necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. Ausente qualquer pedido 

de assistência judiciária gratuita/gratuidade de justiça ou a demonstração 

de hipossuficiência, pois sem esclarecimento algum sobre os rendimentos 

ou situação econômica, DETERMINO a intimação da parte para que 

pague/recolha o valor das custas, taxas e despesas processuais iniciais 

ou, subsidiariamente, 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. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067410/2/2020 Página 536 de 703



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. Na hipótese de 

pagamento/recolhimento das custas, taxas e despesas processuais 

iniciais, porque aparentemente presentes os requisitos legais, recebo a 

petição inicial, DETERMINO o regular processamento da ação e nomeio 

como inventariante CLEIDE MATEUS RODRIGUES, que deverá ser 

intimado(a) para prestar compromisso em 5 (cinco) dias, de bem e 

fielmente desempenhar o cargo/função, assim como apresentar as 

primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes – NCPC, art. 617 

e 620 -, continuando o espólio na posse do administrador provisório até 

isso – NCPC, art. 613. Feitas as primeiras declarações, cite, para os 

termos do inventário e da partilha, o cônjuge, o companheiro, os herdeiros, 

os legatários e interessados não-representados, se for o caso, bem como 

intime a Fazenda Pública, fazendo-o(s) nos termos da legislação 

processual – correio e edital – NCPC, art. 626 e §§ -, cujo prazo do edital 

fixo em 30 (trinta) dias - NCPC, art. 626, § 1º c/c NCPC, arts. 257, III e 258, 

III. A referida citação tornar-se-á dispensável quando os interessados, 

espontaneamente comparecerem à Secretaria representados por 

advogados, declarando estarem cientes das primeiras declarações. 

Consumada a última citação/concluídas as citações, abrir-se-á vista às 

partes, em cartório e pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se 

manifestem sobre as primeiras declarações do(a) inventariante, 

incumbindo às partes o disposto no NCPC, art. 627, devendo a Fazenda 

Pública, no prazo de 15 (quinze) dias, após essa vista, informar ao juízo, 

de acordo com os dados que constam de seu cadastro imobiliário, o valor 

dos bens de raiz descritos nas primeiras declarações. Estando em ordem 

o processo e instruído com todos os documentos ou, diversamente, já 

intimado o inventariante para que os providencie, no prazo de 15 (dez) 

dias, e deixando esse transcorrer o prazo in albis, faça a sua conclusão - 

NCPC, art. 321 -, a fim de dar seguimento quanto à eventual necessidade 

de avaliação e cálculo do imposto, resolver eventuais impugnações 

suscitadas e determinar a lavratura do termo de últimas declarações, no 

qual o(a) inventariante poderá emendar, aditar ou completar as primeiras – 

NCPC, art. 636. Cite. Intime. Notifique/cientifique o(a) representante do 

Ministério Público, uma vez que verifico hipótese do NCPC art. 178 e ss., 

assim como porque há interesse de incapaz – NCPC, art. 626 -, em que há 

necessidade de atuação/intervenção do(a) representante do Ministério 

Público como fiscal da ordem jurídica, fazendo-o com a intimação pessoal 

por carga, remessa ou meio eletrônico - Lei n. 8.625/93, art. 41, IV c/c 

NCPC, arts. 180, caput e 183, § 1º. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. De Araputanga-MT por Jauru-MT, 8 de abril de 2019 - 

12:44:46. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, LEONARDO LOPES DA SILVA, digitei. JAURU, 3 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) JOYLIS SOARES Gestor Judiciário 

Substituto Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000556-94.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT12954-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYRLA THANDRA MARTINS OAB - MT0019699A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário 

Substituto, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das 

funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à 

legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, 

ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 

53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado,·IMPULSIONA·os presentes autos, a fim de que: 1. INTIMAR os 

advogados da parte autora, via Diário de Justiça Eletrônico, para que 

apresente Impugnação à Contestação, caso queira, no prazo de 15 

(quinze) dias. Jauru/MT,·3 de fevereiro de 2020. [assinado 

eletronicamente] JOYLIS SOARES Gestor Judiciário Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000069-27.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANALIA DA CUNHA CARNEIRO SANCORE (EXECUTADO)

LAUDINO CANDOTE DE SOUZA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário 

Substituto, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das 

funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à 

legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, 

ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 

53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado. CONSIDERANDO o inteiro teor da certidão id. n.º 

26516494,·IMPULSIONO·os presentes autos, a fim de que: 1. INTIMAR o 

advogado da parte autora, via Diário de Justiça Eletrônico para que, no 

prazo de 15 (quinze) dia promova o andamento do feito requerendo o que 

entender pertinente. Jauru/MT,·5 de dezembro de 2019. [assinado 

eletronicamente] JOYLIS SOARES Gestor Judiciário Substituto

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1000030-93.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEJALMA FARIA DA SILVA (TESTEMUNHA)

LUIZ ANTONIO CASARIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DE MELO OAB - MT0008604A (ADVOGADO(A))

ELIZABETE FATIMA RAMOS OAB - MT0006938A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DESPACHO Processo: 1000030-93.2020.8.11.0047. REQUERENTE: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDOS: LUIZ 

ANTÔNIO CASARIN e DEJALMA FARIA DA SILVA Vistos, etc. 1 - Trata-se 

de Carta Precatória objetivando a inquirição de testemunha/réu, consoante 

a finalidade descrita no ID 28216084 - pág. 1. 2 - Assim, designo a 

audiência para o dia 11 de MAIO de 2020, às 15h00min (horário de Mato 

Grosso). 3 - Comunique-se ao Juízo deprecante. 4 - Intimem-se a 

testemunha, o Ministério Público e a Defesa, no caso de advogado 

constituído. 5 - Alcançada a finalidade, devolva-se à origem, consignadas 

as homenagens deste Juízo. 6 - Cumpra-se, conforme o deprecado. Jauru 

- MT, 30 de janeiro de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000048-51.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

D A DE SOUZA ELETRODOMESTICOS - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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 JAURU 

SENTENÇA Processo: 1000048-51.2019.8.11.0047. AUTOR(A): D A DE 

SOUZA ELETRODOMESTICOS - EPP, EMERSON ALVES DE SOUZA REU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos. Sem Resolução de Mérito->Extinção 

Trata-se de Embargos à Execução, propostos por D.ALVES DE SOUZA 

ELETRODOMÉSTICOS – EPP e EMERSON ALVES DE SOUZA em face do 

BANCO DO BRADESCO S/A. Narram que a primeira embargante exerce a 

atividade de comércio varejista desde o ano de 2001, constituída em base 

familiar. Sustentam que diante da crise financeira que assolou o país não 

mais possuíram condições de arcar com os pagamentos de seus 

compromissos. Descrevem que, passado o primeiro impacto da crise, 

conseguiram cumprir os compromissos com os fornecedores. Enfatizam 

que, ao procurarem o Banco Embargado para renegociar suas dívidas, 

perceberam que os valores apresentados estavam eivados de cobranças 

exorbitantes e abusivas de juros, existindo cláusulas nulas de pleno 

direito. Afirmam que caso readequadas as taxas de juros a patamares 

legais haverá a possibilidade de efetuarem o pagamento de seus débitos. 

Requerem o acolhimento dos embargos para ser excluída a Comissão de 

Permanência; o anatocismo e a cumulação da correção monetária; a 

fixação de juros no patamar previsto em lei; a declaração de nulidade de 

cláusulas contratuais; e a aplicação do código de defesa do consumidor. 

Com a inicial vieram os documentos (id. 17790457 e 17790458). O Juízo 

determinou a regularização de representação processual (id. 17795561). 

Foram recolhidas as custas judiciais (id. 17831018) e juntada procuração 

(id. 18022695). A inicial foi recebida e determinada a intimação dos 

embargados (id. 18161471). A parte embargada apresentou impugnação 

aos embargos, rogando pela a improcedência da inicial (id. 18737886). É o 

relatório. Fundamento e decido. DA INÉPCIA DA INICIAL A análise dos 

autos demonstra que os embargantes fundamentam as suas pretensões 

no excesso de execução, contudo não trouxeram aos autos o 

demonstrativo discriminado e atualizado dos valores que entendem 

corretos. Nesse diapasão, oportuno trazer à colação a dicção do Código 

de Processo Civil sobre o tema: Art. 917. Nos embargos à execução, o 

executado poderá alegar: I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da 

obrigação; II - penhora incorreta ou avaliação errônea; III - excesso de 

execução ou cumulação indevida de execuções; IV - retenção por 

benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega 

de coisa certa; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da 

execução; VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa 

em processo de conhecimento. § 1o A incorreção da penhora ou da 

avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, contado da ciência do ato. § 2o Há excesso de execução 

quando: I - o exequente pleiteia quantia superior à do título; II - ela recai 

sobre coisa diversa daquela declarada no título; III - ela se processa de 

modo diferente do que foi determinado no título; IV - o exequente, sem 

cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da 

prestação do executado; V - o exequente não prova que a condição se 

realizou. § 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, 

pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição 

inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo 

discriminado e atualizado de seu cálculo. § 4o Não apontado o valor 

correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução: I - 

serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de 

execução for o seu único fundamento; II - serão processados, se houver 

outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de 

execução. Negritei Pois bem. Malgrado os embargantes descrevam não 

ser hipótese de aplicação do aludido dispositivo legal, a atenta verificação 

da causa de pedir e do pedido - que em síntese tratam da revisão das 

cláusulas contratuais para diminuição do valor do débito - revela 

conclusão diversa. Nesse diapasão, presume-se que há no montante uma 

parcela incontroversa que permite o prosseguimento da execução, a qual 

deveria ter sido indicada pelos embargantes. Portanto, como o único 

fundamento da pretensão da parte autora estava alicerçado no suposto 

excesso de execução, pugnando pela readequação e alteração das 

cláusulas contratuais, mas não foi explicitado na exordial o valor que 

entendia correto nem juntado o demonstrativo discriminado e atualizado do 

débito, cabível a rejeição dos embargos com a extinção do processo sem 

resolução de mérito, diante da inépcia da inicial. A jurisprudência sobre o 

tema é no seguinte sentido: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE 

EXCESSO DE EXECUÇÃO - JUNTADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO - 

AUSÊNCIA - DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 917, §§ 3º e 4º, 

DO CPC - REJEIÇÃO LIMINAR - INÉPCIA DA INICIAL RECONHECIDA - 

EXTINÇÃO DOS EMBARGOS A EXECUÇÃO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO. - Se o fundamento dos embargos for o excesso de execução, 

presume-se que há no montante uma parcela incontroversa que permite o 

prosseguimento do processo executivo - Deixando o embargante de 

apresentar a memória de cálculo, segundo o art. 917, § 3º, do CPC, 

possibilitando a individualização do que entende devido e, noutro giro, o 

que seria indevido, não preenche pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular específico dos embargos à execução, o 

que conduz à sua rejeição liminar, nos termos do art. 918, inciso II, do 

mesmo Codex - A eventual aplicação do Código de Defesa do Consumidor 

ou o fato da parte estar assistida pela Defensoria Pública não a eximiria de 

cumprir os requisitos impostos pela lei processual pátria - Descabe a 

concessão de prazo para emenda da inicial em se tratando de embargos 

fundados em excesso de execução. Precedentes do STJ - Preliminar de 

inépcia da inicial arguida de ofício. Extinção dos embargos a execução 

sem julgamento do mérito. (TJ-MG - AC: 10313150087812001 MG, Relator: 

Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data de Publicação: 

16/03/2018) Negritei. DISPOSITIVO Posto isso, REJEITO os embargos à 

execução, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos 

do art. 917, §4° ,I, c/c 918, II, do Código do Processo Civil. Condeno os 

embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado 

da causa, à luz do art. 85, §2°, do CPC. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Transitada em julgado, 

translade-se cópia desta decisão e junte-se aos autos de execução 

1000129-34.2018.8.11.0047. Jauru – MT, 31 de janeiro de 2020. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000225-15.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO PIO XII (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DRIELLI CRISTINA LOPES DOS SANTOS OAB - SP390872 

(ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067410/2/2020 Página 538 de 703



Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO FERREIRA DA SILVA NETO (EXECUTADO)

JOSE BRAZ FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DECISÃO Processo: 1000225-15.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: 

FUNDACAO PIO XII EXECUTADO: JOSE BRAZ FERREIRA, GERALDO 

FERREIRA DA SILVA NETO Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL promovida pela FUNDAÇÃO PIO XII – 

HOSPITAL DE AMOR DE BARRETOS em face de JOÃO BRAZ FERREIRA e 

GERALDO FERREIRA DA SILVA NETO. Partes qualificadas no feito. No ID 

27283645 as parte noticiam a composição de acordo, pugnando por sua 

homologação e suspensão do feito até o cumprimento integral do 

avençado. Vieram-me os autos conclusos. É a síntese. Decido. 

Tratando-se de direito disponível das partes, a composição é o melhor 

caminho para a solução dos conflitos, neste norte, a homologação do 

acordo firmado é medida de direito que se impõe. DISPOSITIVO. Desta 

feita, em atenção ao disposto no art. 922 do CPC, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes supramencionadas, nos termos do ID 

27283645, declarando SUSPENSA A EXECUÇÃO durante o prazo 

concedido pelo exequente para o adimplemento. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Jauru-MT, 31 de janeiro de 

2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000395-84.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIA MARIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário 

Substituto, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das 

funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à 

legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, 

ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 

53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado,·IMPULSIONA·os presentes autos, a fim de que: 1. INTIMAR o 

advogado da parte autora, via Diário de Justiça Eletrônico, para que 

apresente Impugnação à Contestação, caso queira, no prazo de 15 

(quinze) dias. Jauru/MT,·5 de fevereiro de 2020. [assinado 

eletronicamente] JOYLIS SOARES Gestor Judiciário Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000390-62.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIA MARIA DOS SANTOS (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário 

Substituto, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das 

funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à 

legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, 

ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 

53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado,·IMPULSIONA·os presentes autos, a fim de que: 1. INTIMAR o 

advogado da parte autora, via Diário de Justiça Eletrônico, para que 

apresente Impugnação à Contestação, caso queira, no prazo de 15 

(quinze) dias. Jauru/MT,·5 de fevereiro de 2020. [assinado 

eletronicamente] JOYLIS SOARES Gestor Judiciário Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000399-24.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIA MARIA DOS SANTOS (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário 

Substituto, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das 

funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à 

legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, 

ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 

53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado,·IMPULSIONA·os presentes autos, a fim de que: 1. INTIMAR o 

advogado da parte autora, via Diário de Justiça Eletrônico, para que 

apresente Impugnação à Contestação, caso queira, no prazo de 15 

(quinze) dias. Jauru/MT,·5 de fevereiro de 2020. [assinado 

eletronicamente] JOYLIS SOARES Gestor Judiciário Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000278-93.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE RODRIGUES FERRAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário 

Substituto, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das 

funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à 

legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, 

ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 

53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado,·IMPULSIONA·os presentes autos, a fim de que: 1. INTIMAR o 

advogado da parte autora, via Diário de Justiça Eletrônico, para que 

apresente Impugnação à Contestação, caso queira, no prazo de 15 

(quinze) dias. Jauru/MT,·5 de fevereiro de 2020. [assinado 

eletronicamente] JOYLIS SOARES Gestor Judiciário Substituto

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41063 Nr: 957-18.2016.811.0047

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto São Cristóvão LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karlos Lock - OAB:16828, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de exclusão do crédito da SMALL 
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DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, proveniente do 

instrumento de folhas 507/518, da presente recuperação judicial, com 

fulcro no art. 49, §3°, da Lei n° 11.101/05.Por conseguinte, DETERMINO a 

intimação do Administrador Judicial para, no prazo de 20 (vinte) dias, 

apresentar o quadro geral de credores, excluindo o crédito descrito no 

parágrafo anterior. No mesmo prazo, deverá apresentar nos autos o 

relatório mensal das atividades do devedor (art. 22, II, “c”, da LF) e indicar 

local, data e horário para a realização da Assembleia-Geral (art. 35, I, “a”, 

36 e 56 da LEF).Promova-se o cadastramento dos advogados da parte 

autora, dos credores e interessados.Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33284 Nr: 595-84.2014.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Leandro Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 54552 Nr: 1546-05.2019.811.0047

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicius Rodrigues Vasconcelos Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 DELIBERAÇÕES

Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Determino que o oficial de justiça junte 

aos autos a certidão referida. Em seguida, diante da não localização da 

pessoa a ser intimada, devolva-se a missiva ao juízo deprecante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31413 Nr: 177-83.2013.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Marcelino de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-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 das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39242 Nr: 264-34.2016.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliana Maria de Souza Silva, Klinger da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Cassiano de Moura, Alzira Maria Cândida 

de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - OAB:OAB/MT 

15440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 Vistos, etc.

Despacho->Mero Expediente.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA promovido por ELIANA MARIA 

DE SOUZA SILVA e KLINGER DA SILVA, representados pelo seu 

procurador legal FERNANDO CALIXTO RODRIGUES, em face de JOSÉ 

CASSIANO DE MOURA e ALZIRA MARIA CÂNDIDA DE MOURA. Partes 

qualificadas no feito.

À Ref. 149 o perito nomeado pelo juízo informa que o assistente técnico da 

parte autora solicita que o laudo pericial possua Grau III de 

Fundamentação, o que, necessariamente, requer a visita a todos os 

imóveis paradigmas que irão compor o universo amostral, além de solicitar 

o levantamento e medição do imóvel.

 Assim, consulta o Juízo acerca da efetiva necessidade de se obter Grau 

III de Fundamentação, salientando não ser comum adotar tal medida em 

avaliações de propriedade rural, em função das dificuldades técnicas e 

operacionais.

 Ainda, informa que podem buscar atingir referido grau de fundamentação, 

mas isso implicaria a complementação do valor dos honorários periciais, 

com acréscimo de R$ 7.480,00 (sete mil, quatrocentos e oitenta reais).

Vieram-me os autos conclusos.

É a síntese. DECIDO.

 Este Juízo, à Ref. 135, INDEFERIU os quesitos de ordem topográfica 

apresentados na Ref. 88 e HOMOLOGOU tão somente os honorários 

propostos a título de Perícia de Engenharia de Avaliação, apresentados na 

Ref. 122.

Nesse passo, o grau de fundamentação solicitado extravasa o 

determinado, mormente porque correlato aos quesitos outrora indeferidos.

 Desta feita, desnecessário o grau de fundamentação almejado pela 

assistência técnica da parte autora, devendo ser integralmente cumprida a 

decisão de Ref. 135.

 DISPOSITIVO.

CUMPRA-SE, incontinenti, o determinado à Ref. 135.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 52826 Nr: 684-34.2019.811.0047

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: David Celson Ferreira de 
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Lima - OAB:OAB/MT 11.092, Viviane Karine Delben Ferreira de Lima 

- OAB:OAB/MT 11.247

 [...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de medidas protetivas 

formulado por ANA PAULA DE OLIVEIRA em face de AZARIAS SILVERIO 

DA COSTA NETO e, por conseguinte, CONFIRMO a decisão de Ref. 

4.Considerando o disposto sobre a validade das medidas protetivas, 

DECLARO que as deferidas à Ref. 4 terão validade pelo período de 1 (um) 

ano, contados da presente decisão.Assim, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.Sem condenação em custas e honorários.Quanto ao noticiado à 

Ref. 42, translade-se cópia e encaminhe-se ao Ministério Público para as 

medidas que entender cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Transitada em julgado, CERTIFIQUE-SE e, após, nada mais 

sendo requerido, ARQUIVE-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-21.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI APARECIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000104-21.2018.8.11.0047. REQUERENTE: SIDNEI APARECIDO DOS 

S A N T O S  R E Q U E R I D O :  V I V O  S . A .  V i s t o s ,  e t c . 

Decisão->Recebimento->Recurso. RECEBO o recurso inominado no efeito 

devolutivo[1], com fulcro no artigo 43, da Lei 9.099/95, visto que o 

recorrente não demonstrou de forma efetiva a existência de dano 

irreparável com o a procedência do pedido inicial. Concedo os benefícios 

da Justiça Gratuita, diante dos documentos juntados aos autos 

(id.16179859). Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões. 

Após, remetam-se os autos à Turma Recursal Única, intimando-se as 

partes, com as cautelas de estilo. Jauru, 15 de janeiro de 2020. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000489-32.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO(A))

RAINERIO ESPINDOLA OAB - MT3521/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU Processo: 1000489-32.2019.8.11.0047. 

EXEQUENTE: FELIPE RICARDO LUCAS ROSA EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO promovida 

por FELIPE RICARDO LUCAS ROSA em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO. Partes qualificadas no feito. De acordo com o carreado ao 

21754649 - Pág. 1, a presente fora originalmente proposta na Vara Única 

deste Juízo, tendo sua competência declinada para o Juizado, conforme 

decisão de id 21754651 - Pág. 44. Compulsando os autos, verifica-se que 

já houve remessa ao Departamento Auxiliar da Presidência, o qual aportou 

cálculo de liquidação (21754651 - Pág. 26). Consigno que não fora 

efetivado nenhum ato constritivo, pois, conforme o inicialmente narrado, 

fora declinada a competência para o Juizado. Este Juízo, no ID 22043376 - 

Pág. 1, ratificando os atos decisórios proferidos e demais passíveis de 

aproveitamento, determinou o regular processamento na fase atual e a 

intimação da parte executada. A parte exequente, no 23878605 - Pág. 1, 

pugna pelo bloqueio/sequestro de valores, no total de R$ 17.853,54. Foi 

certificado o decurso do prazo para a manifestação da parte executada 

(ID 23971072 - Pág. 1). No ID 25740142 - Pág. 1 a parte credora aporta 

termo de entrega de certidão de crédito. Vieram-me os autos conclusos. É 

a síntese. Decido. Inicialmente, reviso meu posicionamento sobre o tema, 

vislumbrando ser cabível apenas o bloqueio do valor líquido relativo aos 

cálculos apresentados pelo Departamento Auxiliar da Presidência, de 

modo que os descontos legais obrigatórios devem ser retidos pela própria 

autoridade administrativa. A conclusão referida tem por fundamento o 

disposto no art. 6°, do Provimento n° 11/2017-CM e a jurisprudência a 

seguir colacionada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

APRESENTADO PELA FAZENDA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE 

NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. 

NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR. DESCONTOS 

OBRIGATÓRIOS. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA E 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR 

PARA HONORÁRIOS CONTRATUAIS. 1. Estando o cumprimento individual 

da sentença instruído com documentos suficientes à demonstração da 

titularidade do crédito, sendo possível obter o valor do débito mediante 

simples operação aritmética, desnecessária prévia liquidação, consoante 

autoriza o artigo 509, § 2º, do Código de Processo Civil. 2. A alegação de 

excesso de execução deve vir acompanhada da declaração do valor que 

o impugnante entende devido, com a apresentação de planilha, sob pena 

de não se conhecer da irresignação, dada a impossibilidade material de 

proceder à sua análise, ex vi do disposto no artigo 535, § 2º, do Código de 

Ritos. 3. Os valores atinentes ao Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física 

e os descontos previdenciários que incidem sobre o quantum devido ao 

servidor devem ser apurados no momento do efetivo pagamento, cabendo 

à autoridade administrativa fazer a devida retenção, e não ao juízo 

determinar os descontos legais obrigatórios. 4. A Súmula Vinculante nº 47 

do Supremo Tribunal Federal não autoriza a expedição de requisição de 

pequeno valor, em separado, para adimplemento de honorários 

advocatícios contratuais, conquanto, a relação contratual estabelecida 

entre advogado e cliente em nada interfere no débito que a Fazenda 

Pública possui com o vencedor da demanda. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO - AI: 

03302994320188090000, Relator: FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de 

Julgamento: 13/02/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 

13/02/2019) Negritei Sobreleva ainda pontuar que a presente execução foi 

distribuída em 20/08/2014 (id. 21754649 - Pág. 6), portanto inaplicável a 

limitação trazida pela Lei Estadual n° 10.656/2017, pois anterior à sua 

vigência. Considerando o acima exposto, ante a inércia da parte 

executada, verifico ser necessária a constrição dos valores para o 

prosseguimento do feito. Destarte, defiro parcialmente o pleiteado pela 

parte exequente e procedo ao bloqueio/sequestro, via penhora online, 

sobre dinheiro, em espécie ou em depósito em instituição financeira, em 

nome do ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público 

interno, CNPJ: 03.507.415/0001-44, no valor de R$ 14.314,55 (quatorze 

mil, trezentos e quatorze reais e vinte e cinquenta e cinco centavos) 

(21754651 - Pág. 26). Havendo bloqueio, intime-se a parte executada 

para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar embargos, sob pena de 

preclusão. Ultrapassado o aludido prazo, não havendo oposição de 

embargos, o que deverá ser certificado, tornem os autos conclusos para 

sentença de extinção da execução e consequente expedição de alvará 

judicial em favor da parte exequente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Jauru/MT 30 de janeiro de 

2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-94.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS PEREIRA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO OAB - MT5311/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000028-94.2018.8.11.0047. REQUERENTE: CARLOS PEREIRA DE MELO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Decisão->Recebimento->Recurso. RECEBO o recurso 
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inominado no efeito devolutivo[1], com fulcro no artigo 43, da Lei 9.099/95, 

visto que o recorrente não demonstrou de forma efetiva a existência de 

dano irreparável com o a procedência do pedido inicial. Intime-se a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões. Após, remetam-se os autos à 

Turma Recursal Única, intimando-se as partes, com as cautelas de estilo. 

Jauru, 15 de janeiro de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito 

[1] ENUNCIADO 166 - Nos Juizados Especiais Cíveis, o juízo prévio de 

admissibilidade do recurso será feito em primeiro grau (XXXIX Encontro - 

Maceió-AL).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-73.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

R.P. BOTARO - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO ANGELO VERDIANI OAB - SP178729 (ADVOGADO(A))

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

FABIO DOS SANTOS ROSA OAB - SP152889 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000161-73.2017.8.11.0047. REQUERENTE: DANIEL LUIZ DOS SANTOS 

REQUERIDO: R.P. BOTARO - EPP, MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE 

INTERNET LTDA Vistos, etc. Decisão->Recebimento->Recurso. RECEBO o 

recurso inominado no efeito devolutivo[1] , com fulcro no artigo 43, da Lei 

9.099/95, visto que o recorrente não demonstrou de forma efetiva a 

existência de dano irreparável com o a procedência do pedido inicial. 

Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões. Após, 

remetam-se os autos à Turma Recursal Única, intimando-se as partes, 

com as cautelas de estilo. Jauru, 15 de janeiro de 2020. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000579-40.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONRADO AGOSTINI MACHADO OAB - MT16637/O (ADVOGADO(A))

RONALDO NOGUEIRA MACHADO OAB - MT5311/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000579-40.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: RONALDO NOGUEIRA 

MACHADO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Sentença->Extinção da Execução->Pagamento Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS proposta por RONALDO NOGUEIRA 

MACHADO em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Os cálculos trazidos 

pelo exequente foram homologados pelo Juízo (22768780 - Pág. 25). Foi 

expedido o ofício requisitório ao executado (22768780 - Pág. 31). O 

executado demonstrou nos autos o pagamento e requereu a extinção do 

feito (27315019 - Pág.1-2 e 27315020 - Pág. 1). O exequente solicitou a 

expedição de alvará (28221199 - Pág. 1). É o relatório. Decido. Conforme 

delineado no relatório supra, não pairam dúvidas quanto ao pagamento e 

satisfação do direito da exequente. 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. Neste diapasão, visto que 

a dívida foi plenamente satisfeita pelo executado, como consectário lógico 

a tal fato, momento se faz para extinção da presente execução frente à 

satisfação do débito. DISPOSITIVO Ante o exposto, com base no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, uma 

vez que satisfeita a dívida pelo devedor. Intime-se o exequente para, no 

prazo de 05 dias, depositar a(s) certidão(ões) do(s) título(s) executado(s) 

no Cartório da Secretaria deste Juízo, com fulcro no art. 425, §2°, do CPC; 

a qual será inutilizada 05 (cinco) dias após do trânsito em julgado deste 

processo. Realizado o depósito, expeça-se o alvará em favor do 

exequente relativo aos valores depositados pelo executado. Certificado o 

trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Jauru – MT, 30 de janeiro 

de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-42.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL FLORES ZOCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0019206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000025-42.2018.8.11.0047. REQUERENTE: MIGUEL FLORES ZOCAL 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Vistos, etc. Decisão->Recebimento->Recurso. RECEBO o recurso 

inominado no efeito devolutivo[1], com fulcro no artigo 43, da Lei 9.099/95, 

visto que o recorrente não demonstrou de forma efetiva a existência de 

dano irreparável com o a procedência do pedido inicial. Intime-se a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões. Após, remetam-se os autos à 

Turma Recursal Única, intimando-se as partes, com as cautelas de estilo. 

Jauru, 15 de janeiro de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-71.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JUAN RUIZ BLANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERI GARCIA ARAUJO FILHO OAB - MT22686/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000187-71.2017.8.11.0047. REQUERENTE: JUAN RUIZ BLANCO 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos, etc. Sentença->Com Resolução do Mérito->Extinção da execução 

ou do cumprimento da sentença. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela 

de Urgência proposta por JUAN RUIZ BLANCO em desfavor de ATIVOS 

S/A CIA SECURUTIZADORA CREDITOS FINANCEIROS. Partes qualificadas 

no feito. Proferida sentença (id 12964300), que julgou improcedente o 

pleito inicial, a parte autora interpôs recurso inominado (id 13064077), 

sendo encaminhado os autos à Turma Recursal (id 15530552). Dado 

parcial provimento ao recurso do reclamante (id 19277210), a sentença 

fora reformada condenando o requerido ao pagamento do valor de R$ 

10.000,00 (dez 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 partir do evento danoso (id 19277212). 

Após, aportou nos autos acordo entabulado pelas partes, consistente no 

pagamento pelo requerido da quantia de R$ 9.500,00 (nove mil e 

quinhentos reais), no conta bancária ag. 3218, conta-corrente 2352-3, em 

nome de titularidade do próprio requerente Eri Garcia Araujo Filho, CPF n. 

708.193.001-87 (id 19277215). Nessa toada, requer a homologação e, por 

conseguinte a extinção, tendo apresentado comprovante de depósito (id 

19643976 e 19644272). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Considerando ter restado demonstrado o 

cumprimento da obrigação transacionada entre as partes, não há óbice à 

sua homologação e a extinção do feito. Dessa forma, tratando-se de 

direito disponível, a composição é o melhor caminho para a solução dos 

conflitos, neste norte, a homologação do acordo entabulado é medida de 

direito que se impõe. Nesse viés, a parte requerida apresentou 

comprovante de pagamento, assim, necessária se faz a homologação do 
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acordo celebrado pelas partes, para que dele surtam os efeitos legais e 

jurídicos e extinção. DISPOSITIVO Isto posto, nos termos do art. 487, III, ‘b’, 

do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as 

partes supramencionadas, nos termos da petição (id 19277215) 

devidamente assinado pelos advogados constituídos pelas partes, os 

quais possuem poderes outorgados para firmarem acordos (id 11256939 

e 12261604). Outrossim, ante a juntada do comprovante de pagamento do 

acordo (id 19644272), JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução de 

mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC. Custas e honorários na forma 

pactuada no acordo item. 3 (id 19277215). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Jauru-MT, 

29 de janeiro de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000374-11.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA RIBEIRO DE GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000374-11.2019.8.11.0047. REQUERENTE: AMELIA RIBEIRO DE 

GUIMARAES REQUERIDO: BANCO PAN VISTOS ETC. Dispensado o 

Relatório, tendo em vista o disposto no Art. 38 da Lei 9.099/95. Da análise 

dos autos verifica-se que a parte autora não compareceu à audiência 

realizada na data de 26/11/2019 (Id. 26531629), embora devidamente 

intimada, tampouco apresentou justificativa para a sua ausência. Na forma 

do Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais têm-se que 

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto". No mesmo 

sentido, o art. 51, inc. I da Lei 9.099/95, determina a extinção do processo 

“quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”. DISPOSITIVO Posto isto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, aplicando-se à espécie o art. 51, inciso I da Lei 

nº.9.099/95 c/c Enunciado 20 do FONAJE. Condeno da parte autora nas 

custas processuais, ante a desídia, na forma do Enunciado 28 do 

FONAJE, podendo ser dispensada seu houver justificativa de ausência 

por motivo de força maior (art. 51, §2º da lei 9.099/95). Sem honorários 

advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95. P.R.I.C. Jauru, 15 de 

janeiro de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-73.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO OAB - MT0021787A 

(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 JAURU DECISÃO Processo: 

1000247-73.2019.8.11.0047. INTERESSADO: MARCO AURELIO 

FERNANDES RIBEIRO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

D I S T R I B U I D O R A  D E  E N E R G I A  S . A  V i s t o s  e t c . 

Decisão->Recebimento->Recurso Recebo o recurso inominado interposto, 

já com as razões e contrarrazões tempestivas (art. 42 e 43 da LJE). 

Remetam-se os autos à e. Turma Recursal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com os cumprimentos deste juízo. Cumpra-se. 

Campinápolis – MT, 15 de janeiro de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-57.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR LOURENCO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (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))

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000121-57.2018.8.11.0047. REQUERENTE: VILMAR LOURENCO BORGES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Recebo o recurso inominado interposto, já com as razões 

e contrarrazões tempestivas (art. 42 e 43 da LJE). Remetam-se os autos à 

e. Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com 

os cumprimentos deste juízo. Cumpra-se. Campinápolis – MT, 15 de janeiro 

de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-87.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE FERREIRA MANSANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIANA MILENE DOS SANTOS OAB - MT8805-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AEROLINEAS ARGENTINAS SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

VICTOR HANNA OAB - SP344136 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000065-87.2019.8.11.0047. REQUERENTE: PAULO HENRIQUE FERREIRA 

MANSANO REQUERIDO: AEROLINEAS ARGENTINAS SA Vistos, etc. 

Sentença->Com Resolução do Mérito->Extinção da execução ou do 

cumprimento da sentença Trata-se de Ação de Reclamação Cível c/c 

Indenização por Danos Morais e Materiais proposto por PAULO HENRIQUE 

FERREIRA MANSANO em face de AEROLINEAS ARGENTINA S.A. Partes 

qualificadas no feito. As partes entabularam acordo, que foi homologado 

(id 22422549). Na sentença supra, ficou determinado a intimação do 

requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias manifestasse a respeito do 

depósito efetuado pela empresa requerida (id 22251813 – pág. 2), com a 

advertência de que o decurso do prazo in albis seria interpretado no 

sentido de anuência ao adimplemento da obrigação. Certificado o trânsito 

em julgado (id 24809317), as partes foram intimadas (id 25396053), tendo 

ambas permanecido inertes (id 26464765). Vieram-me os autos 

conclusos. É breve relato. Fundamento e Decido. Malgrado a intimação do 

autor acerca do comprovante (id 22251813 – pág. 2), este nada 

manifestou, nesse viés, seu silêncio será interpretado como anuência ao 

adimplemento. Conforme delineado no relatório supra, não pairam dúvidas 

quanto ao pagamento e satisfação do direito do autor, visto que, os 

valores já se encontram depositados. 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. Neste diapasão, visto que 

a dívida foi plenamente satisfeita pelo requerido, imperiosa a extinção da 

presente. DISPOSITIVO Ante o exposto, com base no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, uma vez que 

satisfeita a dívida pelo devedor. Certificado o trânsito em julgado e 

observadas as formalidades legais, arquive-se. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. À secretaria, para providências. Jauru-MT, 29 de 

janeiro de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000017-31.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU OAB - MT20738/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA OAB - SP0138190A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU Processo: 1000017-31.2019.8.11.0047. 

REQUERENTE: EVALDO FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: OMNI 

FINANCEIRA S/A Vistos, etc. Ciente do retorno dos autos e decisão 

proferida (ID 22064439). Intime-se as partes requererem o que entender 

de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Nada sendo requerido, arquive-se 

com as devidas cautelas. Intime-se. Cumpra-se. À secretaria, para 

providências. Jauru-MT, 3 de fevereiro de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010104-63.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY MARIA LEOPOLDINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA OAB - MT0015896A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

TATIANA ABDALLA HAJEL OAB - SP388233 (ADVOGADO(A))

GUILHERME PEREIRA NASCIMENTO OAB - SP0269210A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU Processo: 8010104-63.2015.8.11.0047. 

REQUERENTE: JURACY MARIA LEOPOLDINA REQUERIDO: ANCORA 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A., GMAC ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. Vistos, etc. Ciente do retorno dos autos e decisão 

proferida (ID 22343413). Verifica-se que a parte recorrente, ora 

reclamada GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA (CONSÓRCIO 

NACIONAL CHEVROLET) informou o cumprimento da obrigação (ID 

22782298 e 22782302). Posto isso, intime-se a parte autora quanto ao 

retorno dos autos a este Juízo e, para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. À secretaria, para 

providências. Jauru-MT, 3 de fevereiro de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-51.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ELZI CARLOS DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DRUMOND GRUPPI OAB - SP163781-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU Processo: 1000102-51.2018.8.11.0047. 

REQUERENTE: ELZI CARLOS DE ABREU REQUERIDO: BOA VISTA 

SERVICOS S.A. Vistos, etc. Ciente do retorno dos autos e decisão 

proferida (ID 22094013). Intime-se as partes para requererem o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Nada sendo requerido, 

arquive-se com as devidas cautelas. Intime-se. Cumpra-se. À secretaria, 

para providências. Jauru-MT, 3 de fevereiro de 2020. Ítalo Osvaldo Alves 

da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000032-97.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000032-97.2019.8.11.0047. REQUERENTE: JOSE AUGUSTO DOS 

SANTOS REQUERIDO: AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E 

DISTRIBUICAO S.A. Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei 

nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Preliminar. - 

COMPLEXIDADE DA CAUSA - NECESSIDADE DE PERÍCIA. Rejeito a 

preliminar, uma vez que as provas existentes nos autos se mostram 

suficientes para a elucidação da questão. Os pedidos da autora são 

procedentes. Trata-se de reclamação, ajuizada por JOSÉ AUGUSTO DOS 

SANTOS em desfavor de ÁGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E 

DISTRIBUIÇÃO S.A. Aduz a parte autora que a fatura correspondente ao 

mês de NOVEMBRO/2018, no valor de R$ 438,36 (quatrocentos e trinta e 

oito reais e trinta e seis centavos), teve um aumento abrupto no valor, 

levando em conta a diferença do histórico de consumo. Assim, requer a 

readequação da fatura. Por outro turno a concessionária alega que o 

débito é devido, haja vista que não foi encontrada qualquer irregularidade 

no medidor ou vazamento. 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, foi invertida o ônus da prova em favor da 

consumidora. Da análise dos documentos acostados a inicial e demais 

contas juntadas, percebesse que a parte autora teve um aumento 

injustificado da cobrança na sua conta de água. Insta ressaltar que a 

parte autora tem um padrão de consumo de cerca de 18 m³ (id. 17624809) 

e saltou para 50 m³ (id. 17624809), sem qualquer fundamento 

comprovado. A reclamada não trouxe comprovações para apurar tamanha 

diferença, assim, a revisão é medida de rigor. A fatura no valor de R$ 

438,36 (quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e seis centavos), 

referente ao mês de NOVEMBRO/2018, deve ser corrigida considerando o 

consumo médio mensal dos últimos doze meses antes da expedição da 

fatura. Nesse sentindo, CONSUMIDOR. DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. 

ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 

REVELANDO EXCESSIVO CONSUMO, INCOMPATÍVEL COM A MEDIÇÃO 

USUAL DA UNIDADE CONSUMIDORA DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE 

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS QUE JUSTIFIQUEM O CONSUMO 

EXTRAORDINÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO EFETIVO CONSUMO CABÍVEL À 

DEMANDADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO. (TJ-RS , 

Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 06/12/2011, 

Primeira Turma Recursal Cível) DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro 

no art. 487, inciso I do CPC, confirmo a tutela deferida no id. 17624809, e 

Julgo PROCEDENTE o pedido inaugural para: DECLARAR INEXISTENTE a 

dívida consubstanciada na fatura de R$ 438,36 (quatrocentos e trinta e 

oito reais e trinta e seis centavos), referente ao mês de NOVEMBRO/2018, 

determinando a sua revisão, no prazo de 15 (quinze) dias, para fazer 

constar como consumo a média de consumo dos últimos 12 (doze) meses 

anteriores a fatura discutida. Sem custas e honorários advocatícios (arts. 

54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se, 

intime-se e cumpra-se. Jauru, 14 de janeiro de 2020. Ítalo Osvaldo Alves 

da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000736-13.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CORREIA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT2361-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 
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(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000736-13.2019.8.11.0047. REQUERENTE: SEBASTIAO CORREIA DE 

MELO REQUERIDO: AYMORE, CONFEDERACAO NACIONAL DE 

DIRIGENTES LOJISTAS, SERASA S/A. Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. 

Compulsando detidamente os autos verifico que a parte autora e a 1ª 

Reclamada se compuseram amigavelmente, bem como, foi requerido pelo 

patrono da parte autora o prosseguimento do processo em relação a 2ª e 

3ª requerida, para tanto, deve as mesmas serem citadas, vez que que não 

consta nos autos a comprovação do ato. Desse modo, HOMOLOGO O 

ACORDO presente no evento. 27242258 mediante sentença, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito em relação a 1ª requerida, AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (AYMORÉ CFI), com julgamento de 

mérito, devendo prosseguir o processo em relação a 2ª e 3ª reclamadas. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 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

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000417-45.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RAINERIO ESPINDOLA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000417-45.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: RAINERIO ESPINDOLA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO promovida por RAINÉRIO ESPÍNDOLA em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO. Partes qualificadas no feito. De acordo com o 

carreado ao ID 21281219, a presente fora originalmente proposta na Vara 

única deste Juízo, tendo sua competência declinada para o Juizado, 

conforme decisão de ID 21281230 – pág. 68. Compulsando os autos, 

verifica-se que já houve remessa ao Departamento Auxiliar da 

Presidência, o qual aportou cálculo de liquidação (ID 21281230 – pág. 53). 

Consigno que não fora efetivado nenhum ato constritivo, pois, conforme o 

inicialmente narrado, fora declinada a competência para o Juizado. Este 

Juízo, no ID 21456283, ratificando os atos decisórios proferidos e demais 

passíveis de aproveitamento, determinou o regular processamento na fase 

atual e a intimação da parte executada. No ID 25239676 a parte credora 

aporta termo de entrega de certidão de crédito. A parte exequente, no ID 

25584455, pugna pelo bloqueio/sequestro de valores. Foi certificado o 

decurso do prazo para a manifestação da parte executada (25857021). 

Vieram-me os autos conclusos. É a síntese. Decido. Considerando o acima 

exposto, ante a inércia da parte executada, verifico ser necessária a 

constrição dos valores para o prosseguimento do feito. Destarte, defiro o 

pleiteado pela parte exequente e procedo ao bloqueio/sequestro, via 

penhora online, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito em instituição 

financeira, em nome do ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de 

direito público interno, CNPJ: 03.507.415/0001-44, no valor de R$ 9.919,93 

(nove mil, novecentos e dezenove reais e noventa e três centavos) (ID 

21281230 – pág. 53). Havendo bloqueio, intime-se a parte executada para, 

no prazo de 10 (dez) dias, apresentar embargos, sob pena de preclusão. 

Decorrido o prazo supra, certifique-se. Em seguida, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar a guia de 

recolhimento do imposto de renda retido na fonte. Após, voltem-me os 

autos conclusos para deliberação. Cumpra-se, providenciando e 

expedindo o necessário. Às providências. Jauru/MT 14 de janeiro de 2020. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000593-24.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RAINERIO ESPINDOLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000593-24.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: RAINERIO ESPINDOLA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO promovida por RAINÉRIO ESPÍNDOLA em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO. Partes qualificadas no feito. De acordo com o 

carreado ao ID 22989556, a presente fora originalmente proposta na Vara 

única deste Juízo, tendo sua competência declinada para o Juizado, 

conforme decisão de ID 22989566 – pág. 9. Compulsando os autos, 

verifica-se que já houve remessa ao Departamento Auxiliar da 

Presidência, o qual aportou cálculo de liquidação (ID 22989561 – pág. 84). 

Consigno que não fora efetivado nenhum ato constritivo, pois, conforme o 

inicialmente narrado, fora declinada a competência para o Juizado. Este 

Juízo, no ID 24316532, ratificando os atos decisórios proferidos e demais 

passíveis de aproveitamento, determinou o regular processamento na fase 

atual e a intimação da parte executada. No ID 25240987 a parte credora 

aporta termo de entrega de certidão de crédito. A parte exequente, no ID 

25591252, pugna pelo bloqueio/sequestro de valores. Foi certificado o 

decurso do prazo para a manifestação da parte executada (ID 25857769). 

Vieram-me os autos conclusos. É a síntese. Decido. Considerando o acima 

exposto, ante a inércia da parte executada, verifico ser necessária a 

constrição dos valores para o prosseguimento do feito. Destarte, defiro o 

pleiteado pela parte exequente e procedo ao bloqueio/sequestro, via 

penhora online, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito em instituição 

financeira, em nome do ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de 

direito público interno, CNPJ: 03.507.415/0001-44, no valor de R$ 

15.006,08 (quinze mil, seis reais e oito centavos) (ID 22989561 – pág. 84). 

Havendo bloqueio, intime-se a parte executada para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar embargos, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo 

supra, certifique-se. Em seguida, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar a guia de recolhimento do imposto de 

renda retido na fonte. Após, voltem-me os autos conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário. Às 

providências. Jauru/MT 14 de janeiro de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000446-95.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

G S DA CUNHA JUNIOR CONFECCOES EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR FERREIRA PIRES (REQUERIDO)

 

E ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU Processo: 1000446-95.2019.8.11.0047. 

REQUERENTE: G S DA CUNHA JUNIOR CONFECCOES EIRELI REQUERIDO: 

IGOR FERREIRA PIRES Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança 

proposta por G S DA CUNHA JUNIOR CONFECÇÕES EIRELI em face de 

IGOR FERREIRA PIRES, partes qualificadas nos autos. A audiência de 

conciliação designada para o dia 27 de agosto de 2019 não pôde ser 

realizada, tendo em vista a ausência da parte requerida, bem como da 

informação de sua citação. Juntada aos autos certidão negativa no 

endereço indicado na exordial, fora procedida a intimação da causídica, 

para que informasse novo endereço (id 24694122). Por fim, há pedido de 

suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias, para localizar o 

endereço do requerido (id 25111852). É o relatório. Decido. Sabe-se que 

os processos dos juizados se orientam, dentre outros princípios, pela 

celeridade, conforme art. 2° da Lei n. 9.099/95. No mesmo norte, as 

causas de suspensão do feito estão descritas nos artigos 313 a 315 do 
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CPC, sendo que, no caso concreto, o pedido de suspensão não se 

subsome a nenhuma das hipóteses legais. DISPOSITIVO Posto isso, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar nos 

autos o endereço atualizado o requerido. Com a informação, designe nova 

audiência de conciliação, de acordo com a pauta dos Juizados. Expirado o 

prazo sem manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000039-55.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO OAB - MT0021787A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU Processo: 1000039-55.2020.8.11.0047. 

EXEQUENTE: MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO EXECUTADO: 

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Defiro o pedido formulado na inicial e recebo a 

presente execução de honorários advocatícios. Cite-se a parte executada 

para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 910 

do CPC. Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) Ante a 

premissa do artigo 54 da Lei n. 9.099/1995, postergo a análise de eventual 

pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para 

o momento de eventual interposição de recurso. Certificado o não 

oferecimento de embargos, volvam-me os autos conclusos para 

homologação dos cálculos. Ademais, intime-se a exequente para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, depositar a certidão(ões) do(s) título(s) 

executado(s) no Cartório da Secretaria deste Juízo, que será inutilizada 

após 5 (cinco) dias do trânsito em julgado deste processo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Jauru-MT, 30 de janeiro de 2020. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000009-20.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT OAB - MT24070/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU Processo: 1000009-20.2020.8.11.0047. 

EXEQUENTE: BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Defiro o pedido formulado na inicial e recebo a 

presente execução de honorários advocatícios. Cite-se a parte executada 

para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 910 

do CPC. Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) Ante a 

premissa do artigo 54 da Lei n. 9.099/1995, postergo a análise de eventual 

pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para 

o momento de eventual interposição de recurso. Certificado o não 

oferecimento de embargos, volvam-me os autos conclusos para 

homologação dos cálculos. Ademais, intime-se a exequente para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, depositar a certidão(ões) do(s) título(s) 

executado(s) no Cartório da Secretaria deste Juízo, que será inutilizada 

após 5 (cinco) dias do trânsito em julgado deste processo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Jauru-MT, 30 de janeiro de 2020. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000010-05.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT OAB - MT24070/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU Processo: 1000010-05.2020.8.11.0047. 

EXEQUENTE: BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Defiro o pedido formulado na inicial e recebo a 

presente execução de honorários advocatícios. Cite-se a parte executada 

para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 910 

do CPC. Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) Ante a 

premissa do artigo 54 da Lei n. 9.099/1995, postergo a análise de eventual 

pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para 

o momento de eventual interposição de recurso. Certificado o não 

oferecimento de embargos, volvam-me os autos conclusos para 

homologação dos cálculos. Ademais, intime-se a exequente para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, depositar a(s) certidão(ões) do(s) título(s) 

executado(s) no Cartório da Secretaria deste Juízo, que será inutilizada 

após 5 (cinco) dias do trânsito em julgado deste processo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Jauru-MT, 30 de janeiro de 2020. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010158-29.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY MARIA LEOPOLDINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT OAB - MT24070/O (ADVOGADO(A))

VERA LUCIA NOVAK OAB - MT10886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU Processo: 8010158-29.2015.8.11.0047. 

REQUERENTE: JURACY MARIA LEOPOLDINA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A Vistos etc. Ciente do retorno dos autos e decisão proferida 

(ID 22309261). Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este 

Juízo, para requerer o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) 

dias. Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas. 

Intime-se. Cumpra-se. À secretaria, para providências. Jauru-MT, 30 de 

janeiro de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-74.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINETE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU Processo: 1000094-74.2018.8.11.0047. 

REQUERENTE: CLAUDINETE DOS SANTOS REQUERIDO: BOA VISTA 

SERVICOS S.A. Vistos etc. Ciente do retorno dos autos e decisão 

proferida pela Turma Recursal. Intime-se as partes quanto ao retorno dos 

autos a este Juízo, para requerer o que entenderem de direito, no prazo 

de 5 (cinco) dias. Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas 

cautelas. Intime-se. Cumpra-se. À secretaria, para providências. 

Jauru-MT, 30 de janeiro de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 8010131-12.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA MARQUES RESENDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEIR BATISTA PINHEIRO FILHO OAB - MT21934/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU Processo: 8010131-12.2016.8.11.0047. 

EXEQUENTE: MARIA DE FATIMA MARQUES RESENDE EXECUTADO: 

BANCO DO BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de Cumprimento de 

Sentença em que já houve a extinção pela satisfação do débito/obrigação 

(id 18055948), com a expedição do alvará de levantamento judicial (id 

15636207). Transitado em julgado a sentença supra (id 19649380), os 

autos foram arquivados definitivamente. Desarquivado, uma vez que a 

executada requer a remessa dos autos à contadoria para emissão da guia 

de custas finais ou a disponibilização do cálculo (id 21386961). Vieram-me 

os autos conclusos. DISPOSITIVO Posto isso, DEFIRO o requerimento 

formulado pelo executado (id 21386961) e determino remessa dos autos à 

Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos das custas, nos termos 

do acórdão (id 14031967 e 14031968). Após, com a juntada do cálculo 

intime-se o executado para efetuar o pagamento no prazo de 05 (cinco) 

dias. Efetuado o pagamento, voltem os autos ao arquivo. Cumpra-se. Às 

providências. Jauru-MT, 30 de janeiro de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40649 Nr: 728-58.2016.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michel Rodrigues de Barros, Adriano dos 

Santos Ferreira, Eduardo Henrique Machado Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luiz dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, UEMERSON ALVES 

FERREIRA - OAB:

 Ceerifico que, nesta data procedo a intimação do ilustre causidico , Dr. 

Uemerson Alves Ferreira, via Dje, da r. sentença proferida nos autos, 

conforme a seguir: Ante o exposto, nos termos do art. 76, e ss., c/c art. 

84, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95, declaro EXTINTA DA 

PUNIBILIDADE de ADRIANO DOS SANTOS FERREIRA.

No mesmo norte, com fundamento no art. 89, §5°, da Lei n. 9.099/95, 

declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado MICHEL RODRIGUES DE 

BARROS, em virtude do cumprimento das condições impostas na 

suspensão condicional do processo.

INTIME-SE a vítima MARIA EDUARDA COSTA OLIVEIRA, hoje maior de 

idade, para que informe os dados bancários para levantamento dos 

valores a título de reparação dos danos, nos termos da decisão (Ref. 20).

Após informado, EXPEÇA-SE alvará de levantamento.

Notifique-se o Ministério Público.

Transitada em julgado, proceda-se às devidas baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40938 Nr: 890-53.2016.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Pereira Mariano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRLA THANDRA MARTINS 

- OAB:

 CERTIFICO que nesta data procedo a intimação da Ilustre causidica, Dra. 

Mayrla Thandra Martins, de todo teor da r. sentença proferida nos autos 

conforme a seguir: DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do art. 76, e ss., c/c art. 84, parágrafo único, 

da Lei n. 9099/95, declaro extinta da punibilidade de WANDERSON 

PEREIRA MARIANO.

Certifique-se a Secretaria que não constará para os fins de antecedentes 

criminais, somente para vedar o mesmo benefício no prazo de 5 (cinco) 

anos (LJE, § 4º, art. 76).

Depreende-se dos autos que na audiência preliminar realizada (pág. 58), 

houve a nomeação de defensor(a) dativo para o ato, razão pela qual FIXO 

os honorários advocatícios em favor da Dra. Mayrla Thandra Martins 

OAB/MT 19699/O, em 0,5 URH, conforme item 1.1 da Tabela XXIV, 

OAB/MT.

Expeça-se a competente certidão da dívida em favor do(a) advogado(a) 

nomeado(a).

Notifique-se o Ministério Público.

Transitada em julgado, proceda-se às devidas baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48932 Nr: 1369-75.2018.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA SCARANTE LOPES - 

OAB:23258/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA SCARANTE LOPES - 

OAB:23258/O

 CERTIFICO QUE nesta data, procedo a intimação da ilustre causidica, Dra. 

Amanda Scarante Lopes, de todo teor da r. sentença proferida nos autos 

conforme a seguir:DISPOSITIVO.

 Pelo exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JEFERSON 

RODRIGUES DE SOUZA, ante a ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva estatal, o que faço com fulcro nos art. 109, VI, c/c art. 107, IV, 

ambos do Código Penal.

Malgrado declarados nulos os atos processuais ocorridos na audiência, 

verifico que fora nomeado(a) defensor(a) dativo (Ref. 28), que dispôs do 

seu tempo para comparecer a solenidade, razão pela qual FIXO os 

honorários advocatícios em favor da Dra. Amanda Scarante Lopes 

OAB/MT n. 23.258, em 0,5 URH, conforme item 1.1 da Tabela XXIV, 

OAB/MT.

Expeça-se a competente certidão da dívida em favor do(a) advogado(a) 

nomeado(a).

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51411 Nr: 2772-79.2018.811.0047

 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): Tertuliano Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 Certifico que nesta data, procedo a intimação da ilustre causidica, Dra. 

Katia R. Novak de Moura, de todo teor da r. sentença proferida nos autos, 

conforme a seguir: DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do art. 76, e ss., c/c art. 84, parágrafo único, 

da Lei n. 9099/95, declaro extinta da punibilidade de TERTULIANO 

BATISTA.

Certifique-se a Secretaria que não constará para os fins de antecedentes 

criminais, somente para vedar o mesmo benefício no prazo de 5 (cinco) 

anos (LJE, § 4º, art. 76).

Notifique-se o Ministério Público.

Transitada em julgado, proceda-se às devidas baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000710-15.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERINDO DOS SANTOS NETO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA OAB - MT3575-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000710-15.2019.8.11.0047. REQUERENTE: ALMERINDO DOS SANTOS 

NETO REQUERIDO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Vistos, 

etc. 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. Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da 

Lei nº. 9.099/95. Cuida-se de Reclamação ajuizada por ALMERINDO DOS 

SANTOS NETO em desfavor de GRUPO PÃO DE AÇUCAR EXTRA 

–COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, objetivando indenização por 

danos materiais. Preliminares. - DA COMPLEXIDADE DA CAUSA - 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. Rejeito a preliminar, uma vez que as provas 

existentes nos autos se mostram suficientes para a elucidação da 

questão. - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA Suscita a Reclamada, que é parte 

ilegítima para figurar no polo passivo da presente reclamação, 

considerando que apenas comercializa o produto, tratando-se de 

responsabilidade do fabricante. Conforme a teoria da responsabilidade, o 

fornecedor, fabricante e prestador de serviços (assistência técnica), 

responderão independentemente da existência de culpa, pela reparação 

de danos causados aos consumidores por vícios relativos aos produtos e 

serviços. Passo a análise do Mérito. Extraem-se dos autos que o Autor 

procurou a reclamada para a obter solução acerca do vicio no produto, 

todavia foi negado o pedido, sob alegação de que o produto não possuía 

assistência técnica em Mato Grosso, bem como, deveria agendar 

atendimento e encaminhar o produto via correio. Pois bem, verifica-se no 

presente caso, que houve o vício no produto dentro do prazo de garantia, 

no entanto, não foi sanado o vício, e consequentemente não ocorreu a 

restituição de um novo produto, tampouco a devolução do valor pago. De 

acordo com disposto no art. 18, §1º, II, não sendo o vício sanado no prazo 

máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua 

escolha a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, 

sem prejuízo de eventuais perdas e danos?. Nesse sentido: Ementa: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO DE PRODUTO. 

REFRIGERADOR. AUSÊNCIA DE CONSERTO EM TEMPO HÁBIL. GARANTIA 

ESTENDIDA CONTRATADA QUANDO DA AQUISIÇÃO DO PRODUTO. 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COMERCIANTE NÃO 

ACOLHIDA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO E DANOS MORAIS 

RECONHECIDOS. O autor adquiriu um refrigerador em dezembro de 2012, 

passando a apresentar vícios em fevereiro de 2014. Informou ter 

pactuado garantia estendida, sendo que o defeito ocorreu no prazo de 

validade de tal garantia. Afirmou que contatou a assistência técnica, 

sendo o produto consertado somente dois meses depois e, mesmo assim, 

retornando a apresentar os mesmos problemas. Postulou a devolução do 

valor pago pelo produto, além de indenização por danos morais. Não há 

como reconhecer a pretendida ilegitimidade da comerciante, vez que além 

de ter vendido o produto, ainda disponibilizou a extensão de garantia 

diferenciada, constando na contratação como estipulante. A venda da 

garantia se deu no interior do estabelecimento da ré. Não sendo o vício 

sanado no prazo de 30 dias, deve a ré ressarcir o dano causado ao 

consumidor. Devida, assim, a devolução do valor pago pelo bem, 

consoante disposto no art. 18, § 1º, II do CDC. Danos morais configurados. 

Trata-se de defeito em bem essencial. O vício no produto, que se manteve 

mesmo após a prestação do serviço de assistência técnica, gerou 

dissabores ao consumidor que transcendem aos incômodos corriqueiros. 

Quantum indenizatório fixado em R$ 1.800,00 que deve ser mantido, pois 

adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem 

implicar enriquecimento sem causa do autor. RECURSO DESPROVIDO.

(Recurso Cível, Nº 71005124789, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 

22-10-2014) In casu observa-se que diante do defeito, não houve o 

efetivo conserto do bem dentro do prazo determinado, fazendo jus 

postular a devolução dos valores pagos. Por tais considerações, deve o 

feito ser julgado procedente. Com essas considerações, deverá a 

Reclamada ressarcir a parte Reclamante o valor pago pelo produto, 

totalizando a quantia de R$ 1.899,00 (um mil oitocentos e noventa e nove 

reais), valor que consta na declaração de compra fornecida pela 

reclamada, (evento 2482899). DISPOSITIVO. Por tais considerações, e em 

consonância com o art. 6º. da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, Opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial, em 

consequência; 1- CONDENO a Reclamada a restituir o valor de R$ 

1.899,00 (um mil oitocentos e noventa e nove reais) valor da declaração 

de compra do produto, a título de danos materiais, acrescido de juros de 

1% (um por cento), a.m., e, correção monetária pelo (INPC), ambos a 

contar da citação. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Transitado em julgado arquive-se. Submeto o presente projeto 

de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 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: 1000742-20.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

LEVINO BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO OAB - MT5311/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESUS AMADEU MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000742-20.2019.8.11.0047. REQUERENTE: LEVINO BARBOSA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: JESUS AMADEU MOREIRA Vistos, etc. Relatório. 

Trata-se de Ação de Locupletamento Ilícito proposta por Levino Barbosa 

de Oliveira em desfavor de Jesus Amadeu Moreira, aduz o requerente que 

é credor do requerido de uma dívida no valor de R$42.500,00(quarenta e 

dois mil e quinhentos reais) representado pelo cheque nº 002901, emitido 

em 20/08/2018, pré-datado para 10/10/2018, todavia devolvido por 

insuficiência de fundo. Relata que empreendeu em diversos meios para 

haver o valor amigavelmente, contudo sem êxito. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminar. - DA REVELIA O 

Requerido, embora tenha comparecido na audiência de conciliação, deixou 

de apresentar contestação, assim, reconheço à revelia. Mérito. O 

Reclamado, apesar de devidamente citado, deixou de apresentar 

contestação, razão pela qual, nos termos do artigo 344 do CPC, recebe os 

efeitos da revelia. Pois bem, o cheque, como título de crédito, é dotado de 

autonomia e literalidade, na medida em que perfaz relação jurídica própria 

e independente daquela que justificou sua emissão, nos termos declinados 

na cártula. Sua regular emissão, bem como o advento da data de 

vencimento, sem que se demonstre qualquer vício, tornam o título líquido e 

certo. Deste modo, restando sem provisão de fundos o referido título, faz 

surgir o direito da parte Reclamante à respectiva cobrança, sem adentrar 

aos motivos determinantes da causa subjacente. Assim, uma vez 

comprovado pelo Autor a subsistência da dívida, e o não pagamento, 

cumpria à parte Requerida provar o contrário demonstrando fato extintivo, 

impeditivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, 

do CPC, o que não o fez, devendo, portanto, o pedido do autor ser julgado 

procedente. Consigna-se que o autor na exordial manifestou renuncia ao 

valor que excede o teto do juizado. Assim sendo, a medida que se impõe é 

de procedência do pedido inicial. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com 

fundamento nos artigos 344 e 487, inciso I, ambos do CPC, opino pela 

PROCEDÊNCIA do pedido inicial para: a) reconhecer a revelia da parte 

Reclamada; e, b) condenar a parte Reclamada a pagar a importância de R$ 

39.920,00 (trinta e nove mil, novecentos e vinte reais), acrescida de juros 

legais 1% (um por cento) a.m., e correção monetária (INPC), contados a 

partir do vencimento, extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto 
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o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40, da Lei 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: 1000745-72.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FARJADO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER EMANUEL ABREU DE OLIVEIRA OAB - MT26093/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000745-72.2019.8.11.0047. REQUERENTE: GILMAR FARJADO DE MELO 

REQUERIDO: AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO S.A. 

Vistos etc. 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 desnecessidade de produção 

de prova em audiência. Passo a análise do mérito. Os pedidos do autor 

são improcedentes. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA c/c 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por GILMAR FARJADO DE 

MELO em desfavor de ÁGUAS DE JAURU, alegando ter sido vítima de 

corte indevido no fornecimento de água. Narra o autor que na data de 

28/10/2019 sofreu corte de água indevido, informa que mantinha suas 

contas quitadas sendo que o fato é injustificado, dessa forma, requer 

indenização por danos morais. A Reclamada em contestação aduz que o 

autor realizou o pagamento da fatura do mês de setembro/2019, e que o 

corte decorreu da inadimplência da fatura do mês de agosto/2019, que até 

a presente data a fatura em questão se encontra em aberto, enfatiza que 

agiu dentro da legalidade, uma vez que o consumidor se encontra 

inadimplente. 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, foi invertido o ônus da 

prova em favor do consumidor. Na exordial o reclamante junta o 

comprovante de pagamento da fatura referente ao mês 09/2019, no valor 

de R$ 70,05, a reclamada acosta aos autos histórico de contas onde se 

verifica que a fatura referente ao mês de agosto/2019 se encontra em 

aberto. É certo que cabe ao consumidor realizar o pagamento das faturas 

em dia para obter a contraprestação do serviço. Portanto, tem-se que no 

caso em análise, a concessionária não recebeu o pagamento da fatura 

referente ao mês de agosto/2019, o que gerou o corte no fornecimento 

dos serviços. Assim, não há qualquer ilicitude na conduta da reclamada 

Não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta 

que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). Outrossim, ausente a 

demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte. Assim, 

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. REVOGO a tutela deferida 

no evento 25572578. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de 

Direito

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 31948 Nr: 1140-83.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE CONCEIÇÃO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL PARMIGIANI - 

OAB:19762/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL - 

OAB:

 Vistos, etc.

1. Tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, com as partes já qualificadas nos autos.

2. Foi informado o pagamento integral do débito por parte do executado, 

uma vez que foi expedido alvará do valor total anteriormente depositado 

pelo INSS em instituição bancária.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora.

4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

5. Sem custas e despesas processuais. Honorários advocatícios já 

fixados.

6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40330 Nr: 3019-91.2017.811.0048

 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: JBDQJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:18396/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MORGHANNA THALITA 

SANTOS AMARAL FERREIRA - OAB:6850, MULLENA CRISTINA 

MARTINS DOS SANTOS - OAB:21363-O

 Vistos.

1. Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de prosseguir 

na instrução do feito em busca da entrega do devido processo legal. 

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16/03/2020, 

às 15h30min (horário oficial de Cuiabá-MT), na qual as partes deverão 

comparecer acompanhadas de seus Advogados.

2. Ademais, consigno que o(a)(s) Advogado(a)(s) deverão comparecer 

com as testemunhas que pretendem ouvir durante a oralidade, à 

inteligência do artigo 455 do novo código de Processo Civil. Outrossim, 

deverão os causídicos se atentarem ao disposto no artigo 357, § 6º do 

novo Código de Processo Civil.

3. Intimem-se as partes através de seus procuradores da oralidade acima 

designada.

4. Intimem-se as partes do laudo juntado em Ref. 82.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 53138 Nr: 1638-77.2019.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENILSON DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:5172/MT

 Vistos etc.1. O representante do Ministério Público com assento neste 

juízo à época ofereceu denúncia em desfavor de Venilson da Silva, já 

qualificado nos autos, dando-o como incurso nas penas do artigo 157, 

caput, do Código Penal. Relata a denúncia que segundo restou apurado no 

incluso caderno investigativo, que no dia 08 de setembro de 2019, por 

volta das 20h, na Rua Porto Alegre, neste município, o denseguiu o 

acusado até o Ponto 10, e após, diligenciou em localizar a polícia.Nesse 

sentido, o artigo traz a seguinte redação in verbis:Art. (...). Em caso de 

não pagamento ou mesmo não sendo ele encontrado, o débito deverá ser 

atualizado nos termos do § 2º do artigo 49 do CP, tendo como termo inicial 

a data do fato, e encaminhada, por meio de carta com Aviso de 

Recebimento, a(s) competente(s) certidão(ões) individualizada(s) para a 

Procuradoria do Estado, com os documentos necessários, para fins de 

execução, nos moldes da Lei nº. 6.830/80, eis que referida pena, na atual 

disposição do artigo 51 do Código Penal, é considerada dívida de valor; f) 

seja a guia encaminhada à Vara de Execução Criminal – VEC – da 

Comarca de Rondonópolis – MT, para cumprimento, eis que o réu já se 

encontra segregado naquela Unidade.3.3. Expeça-se alvará de soltura se 

por outro motivo não estiver preso.3.4. Recomende-se o réu na prisão 

onde se encontra.3.5. Havendo trânsito em julgado para a acusação, 

mesmo pendente de recurso da defesa com efeito suspensivo, mas sendo 

vantajoso ao réu, expedir-se-á a guia de execução provisória (CNGC, 

artigo 1.573, § único).3.6. Custas pelo réu, nos termos do que dispõe o 

artigo 804 do Código de Processo Penal..3.7. Procedam-se às 

comunicações e anotações de estilo.3.8. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Oportunamente, arquivem-se.Juscimeira – MT, 06 

de janeiro de 2020.Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 29377 Nr: 148-25.2016.811.0048

 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): LINDOMAR DUARTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhyzea Lúcia Cavalcanti de 

Morais - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR JOSÉ PAULA DA 

SILVA. - OAB:16068, MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRAÇA - 

OAB:18970/O

 3.1. Ante o exposto, com base nos art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil e artigos 7º; 10; 11 e 12 da Lei de Improbidade 

Administrativa, julgo PROCEDENTE a AÇÃO CIVIL PÚBLICA proposta pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face de LINDOMAR DUARTE DA 

SILVA, qualificado nos autos, para:a) DETERMINAR a indisponibilidade de 

todos os bens pertencentes ao réu, até o devido ressarcimento dos 

prejuízos gerados, conforme art. 7º da Lei de Improbidade 

Administrativa;b) DECLARAR o cometimento dos atos de improbidade 

administrativa, elencados no caput dos artigos 10 e 11, e incisos, da Lei 

de Improbidade Administrativa;c) CONDENAR o réu a:i) o ressarcimento 

integral dos prejuízos gerados, devidamente corrigidos, a serem apurados 

em liquidação de sentença; ii) suspensão dos direitos políticos pelo 

período de oito anos; iii) o pagamento de multa civil, no valor de duas 

vezes o valor dos prejuízos gerados; iiii) proibição de contratar com o 

Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, 

direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;3.2. Pela 

sucumbência, já que devida, fica a parte requerida condenada ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além da verba 

advocatícia, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 2.º, do Novo Código de Processo 

Civil. 3.3. P.R.I.C.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 30241 Nr: 438-40.2016.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258

 Vistos.

1. Diante do petitório retro, vejo por bem, devolver o prazo para a parte 

executada, requerer o que entender de direito, com relação à decisão 

proferida em Ref: 45.

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 32784 Nr: 1550-44.2016.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO DE SOUZA REIS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Cesar Brandão Prado 

- OAB:24.749/O

 Vistos etc.1. O representante do Ministério Público com assento neste 

juízo à época ofereceu denúncia em desfavor de Danilo de Souza Reis 

Cardoso, qualificados nos autos, dando-o como incurso nas penas do 

artigo 180, caput, do Código Penal.Relata a denúncia que no dia 17/08/o 

mesmo afirmado que havia comprado a aludida bicicleta do denunciado 

Marcelo Zambonine, pelo valor de R$ 30,00 (trinta reais).Assevera por fim, 

que o denunciado Danilo de Souza Reis Cardoso – Alcunha “Dan” foi 

preso em flagrante pelo crime em testilha e encaminhado à Delegacia de 

Polícia de Juscimeira/MT para as medidas de praxeA denúncia foi recebida 

em 21/11/2016 (Ref:4). O réu foi citado (Ref: 21) e apresentou defesa 

preliminar (Ref:58), discordando dos termos da denúncia e, ao final, 

arrolando as mesmas testemunhas indicadas pela acusação.Realizada a 

(...)pobreza.3.5. Deixo de analisar o pedido contido em petitório de 

Ref:100, especificadamente no item VI, vez que esta Juízo arbitrou os 

honorários devidos em decisão proferida em Ref: 53.3.6. Procedam-se às 

comunicações e anotações de estilo.3.7. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Oportunamente, arquivem-se.Juscimeira – MT, 6 

de fevereiro de 2020.Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

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 - MT8184-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 
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art. 971/CNGC

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 - MT8184-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: 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 - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Por ser tempestivo (LJE, art. 42) e estarem presentes os 

demais pressupostos recursais, tanto objetivos (cabimento, adequação, 

inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade procedimental, 

incluídos nesta o pagamento das custas e a motivação) quanto subjetivos 

(legitimidade e o interesse, que decorre da sucumbência), recebo o 

presente recurso inominado no efeito apenas devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável ao recorrente (LJE, art. 43). 2. Já que foram 

as apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos a Egrégia Turma 

Recursal Única, com nossas homenagens. 3. Intimem-se. Cumpra-se. 4. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de 

Direito

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: 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))

 

Vistos, etc. 1. Por ser tempestivo (LJE, art. 42) e estarem presentes os 

demais pressupostos recursais, tanto objetivos (cabimento, adequação, 

inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade procedimental, 

incluídos nesta o pagamento das custas e a motivação) quanto subjetivos 

(legitimidade e o interesse, que decorre da sucumbência), recebo o 

presente recurso inominado no efeito apenas devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável ao recorrente (LJE, art. 43). 2. Já que foram 

as apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos a Egrégia Turma 

Recursal Única, com nossas homenagens. 3. Intimem-se. Cumpra-se. 4. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-67.2020.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:
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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)

 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000113-43.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTO RODRIGUES MALHEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO OAB - MT24009-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUSCIMEIRA SENTENÇA Processo: 

1000113-43.2019.8.11.0048. REQUERENTE: FAUSTO RODRIGUES 

MALHEIROS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

JUSCIMEIRA, 29 de abril de 2019. Vistos, etc. Dispenso o relatório nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Versam os 

presentes autos sobre reclamação de cunho cominatório e condenatório, 

onde a parte reclamante pretende que seja cumprido o prometido em 

contrato bancário, bem como ser indenizada por danos morais, por 

entender ter tido prejuízo, em razão do banco requerido não ter creditado 

os pontos referentes aos gastos feitos com o cartão de crédito do 

requerido. Atendendo aos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilações probatórias, uma vez que as partes já trouxeram 

provas documentais suficientes para o julgamento da lide. Antes de 

adentrar no mérito, analiso a preliminar levantada pela requerida, da falta 

de interesse de agir para manejar a presente causa por entender haver 

necessidade de requerimento administrativo. Ao analisar os autos, 

entendo que a mesma não merece prosperar, uma vez que depreende-se 

não haver necessidade do referido requerimento, sendo que a atual 

Constituição Federal, em seus direitos fundamentais elenca o princípio da 

inafastabilidade, motivo pelo qual afasto a apresente preliminar. Trata-se 

de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, proposta por FAUSTO RODRIGUES MALHEIROS, em 

face de BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, alegando, em síntese, que 

quando houve a troca de banco para pagamento de proventos, tendo o 

banco requerido ganho a licitação, foram ofertados cartões de crédito, 

tendo sido dito pelos responsáveis pela comunicação que os valores 

gastos nos referido cartões de crédito gerariam pontos (milhas), no 

entanto, não foi esclarecido a forma pela qual deveria proceder o 

consumidor para que pudesse ter acesso a esse pontos, gerando, assim, 

prejuízo, em razão do banco requerido não ter creditado os pontos 

referentes aos gastos feitos com o cartão de crédito do requerido. Da 

análise dos autos, verifica-se que, houve uma má prestação de um 

serviço, visto que não obrou com a devida diligência a Reclamada, uma 

vez que não prestou o serviço prometido, além de não prestar a devida 

comunicação, esclarecendo a forma pela qual deveria proceder o 

consumidor para que pudesse ter acesso aos pontos gerados pelo uso 

dos cartões de crédito, conforme art. 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, in verbis: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” O dano moral passível de indenização é aquele 

consistente na lesão de um bem jurídico extra patrimonial contido nos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Insta salientar, ainda, o posicionamento 

jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano 

moral, como se vê: “Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em 

razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, 

nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, 

passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. 

em 18/02/92 – RSTJ 34/285) Ademais, está caracterizada, a 

responsabilidade da reclamada, ainda que objetivamente, no evento que 

gerou os danos suportados pela reclamante, o que, por si só, já é um fator 

determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. 

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral pela má 

prestação de um serviço pela parte reclamada BANCO BRADESCO 

CARTÕES S/A, gerando na autora dor, sofrimento, sentimentos íntimos de 

angústia e de estar sendo enganada por um contrato sem a devida 

contraprestação. Assim, sendo desnecessária a comprovação específica 

do prejuízo, pois o dano se extrai da só verificação da conduta indevida 

da reclamada. Não se afigura possível a prefixação do quantum da 

indenização devida por danos morais. A fixação do valor da indenização 

deve pautar-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, um para compensar o constrangimento indevido 

imposto ao ofendido, e outro para desestimular o ofensor a, no futuro, 

praticar atos semelhantes, contendo, assim o caráter punitivo e 

pedagógico. Todavia ressalta-se que o valor não deve ser tão grande ao 

ponto de constituir enriquecimento ilícito e nem tão pequeno que se torne 

inexpressivo. A parte autora desincumbiu-se do ônus da prova, nos 

exatos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, o que é 

possível afirmar à vista das alegações iniciais e documentos que a 

instruem, bem como através do reconhecimento da relação de consumo. 

Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente AÇÃO 

DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, proposta por FAUSTO RODRIGUES MALHEIROS, em face de 

BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, para: a) DETERMINAR que a parte 

requerida providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, o repasse dos pontos 

acumulados pelo autor para que seja computado no Sistema Livelo, 

referente aos gastos com cartões de crédito, desde a contratação, sob 

pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em benefício da 

parte autora, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos; b) CONDENAR 

a Reclamada a pagar ao Reclamante a importância de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida 

monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por 

cento) ao mês, ambos a partir desta decisão. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000113-43.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTO RODRIGUES MALHEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO OAB - MT24009-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUSCIMEIRA SENTENÇA Processo: 

1000113-43.2019.8.11.0048. REQUERENTE: FAUSTO RODRIGUES 

MALHEIROS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

JUSCIMEIRA, 29 de abril de 2019. Vistos, etc. Dispenso o relatório nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Versam os 

presentes autos sobre reclamação de cunho cominatório e condenatório, 

onde a parte reclamante pretende que seja cumprido o prometido em 

contrato bancário, bem como ser indenizada por danos morais, por 

entender ter tido prejuízo, em razão do banco requerido não ter creditado 

os pontos referentes aos gastos feitos com o cartão de crédito do 

requerido. Atendendo aos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilações probatórias, uma vez que as partes já trouxeram 

provas documentais suficientes para o julgamento da lide. Antes de 

adentrar no mérito, analiso a preliminar levantada pela requerida, da falta 

de interesse de agir para manejar a presente causa por entender haver 

necessidade de requerimento administrativo. Ao analisar os autos, 

entendo que a mesma não merece prosperar, uma vez que depreende-se 

não haver necessidade do referido requerimento, sendo que a atual 

Constituição Federal, em seus direitos fundamentais elenca o princípio da 

inafastabilidade, motivo pelo qual afasto a apresente preliminar. Trata-se 

de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, proposta por FAUSTO RODRIGUES MALHEIROS, em 

face de BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, alegando, em síntese, que 

quando houve a troca de banco para pagamento de proventos, tendo o 

banco requerido ganho a licitação, foram ofertados cartões de crédito, 

tendo sido dito pelos responsáveis pela comunicação que os valores 

gastos nos referido cartões de crédito gerariam pontos (milhas), no 

entanto, não foi esclarecido a forma pela qual deveria proceder o 

consumidor para que pudesse ter acesso a esse pontos, gerando, assim, 

prejuízo, em razão do banco requerido não ter creditado os pontos 

referentes aos gastos feitos com o cartão de crédito do requerido. Da 

análise dos autos, verifica-se que, houve uma má prestação de um 

serviço, visto que não obrou com a devida diligência a Reclamada, uma 

vez que não prestou o serviço prometido, além de não prestar a devida 

comunicação, esclarecendo a forma pela qual deveria proceder o 

consumidor para que pudesse ter acesso aos pontos gerados pelo uso 

dos cartões de crédito, conforme art. 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, in verbis: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” O dano moral passível de indenização é aquele 

consistente na lesão de um bem jurídico extra patrimonial contido nos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Insta salientar, ainda, o posicionamento 

jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano 

moral, como se vê: “Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em 

razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, 

nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, 

passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. 

em 18/02/92 – RSTJ 34/285) Ademais, está caracterizada, a 

responsabilidade da reclamada, ainda que objetivamente, no evento que 

gerou os danos suportados pela reclamante, o que, por si só, já é um fator 

determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. 

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral pela má 

prestação de um serviço pela parte reclamada BANCO BRADESCO 

CARTÕES S/A, gerando na autora dor, sofrimento, sentimentos íntimos de 

angústia e de estar sendo enganada por um contrato sem a devida 

contraprestação. Assim, sendo desnecessária a comprovação específica 

do prejuízo, pois o dano se extrai da só verificação da conduta indevida 

da reclamada. Não se afigura possível a prefixação do quantum da 

indenização devida por danos morais. A fixação do valor da indenização 

deve pautar-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, um para compensar o constrangimento indevido 

imposto ao ofendido, e outro para desestimular o ofensor a, no futuro, 

praticar atos semelhantes, contendo, assim o caráter punitivo e 

pedagógico. Todavia ressalta-se que o valor não deve ser tão grande ao 

ponto de constituir enriquecimento ilícito e nem tão pequeno que se torne 

inexpressivo. A parte autora desincumbiu-se do ônus da prova, nos 

exatos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, o que é 

possível afirmar à vista das alegações iniciais e documentos que a 

instruem, bem como através do reconhecimento da relação de consumo. 

Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente AÇÃO 

DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, proposta por FAUSTO RODRIGUES MALHEIROS, em face de 

BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, para: a) DETERMINAR que a parte 

requerida providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, o repasse dos pontos 

acumulados pelo autor para que seja computado no Sistema Livelo, 

referente aos gastos com cartões de crédito, desde a contratação, sob 

pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em benefício da 

parte autora, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos; b) CONDENAR 

a Reclamada a pagar ao Reclamante a importância de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida 

monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por 

cento) ao mês, ambos a partir desta decisão. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000113-43.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTO RODRIGUES MALHEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO OAB - MT24009-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Defiro o pedido retro para que seja devidamente intimada a 

pare requerida a fim de que preceda com o cumprimento da obrigação de 

fazer referente ao uso do cartão nos meses de 08/2018 a 01/2019, 

conforme dispositivo da sentença exarada no ID 19732251, nos seguintes 

termos: “a) DETERMINAR que a parte requerida providencie, no prazo de 

05 (cinco) dias, o repasse dos pontos acumulados pelo autor para que 

seja computado no Sistema Livelo, referente aos gastos com cartões de 

crédito, desde a contratação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais), em benefício da parte autora, até o limite de 40 

(quarenta) salários mínimos”, o qual transitou em julgado em 21/08/2019 (ID 

22794697). 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da 

Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000539-55.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDE SALETE CAPATO (INTERESSADO)

KELVIA LARISSA DE OLIVEIRA CAPATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO GONCALVES LUCCHESI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA MULLER OAB - SC48669 (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: 13/11/2019 Hora: 13:00 , devendo 

avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento do Requerente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 
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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: 1000540-40.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

THAYZA SUELLEN OLIVEIRA CAPATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO GONCALVES LUCCHESI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA MULLER OAB - SC48669 (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: 13/11/2019 Hora: 13:15 , 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000196-30.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR PEREIRA DE NOVAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS SUELEN GARCIA OAB - MT12190-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR DUARTE DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OLAVO GOMES DE NOVAES OAB - BA21154 (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 Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: OLAVO 

GOMES DE NOVAES OAB: BA21154 Endereço: desconhecido (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 27/09/2017 Hora: 

16:00 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até inicio da audiência 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.. Nada mais. Lucas 

Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46380 Nr: 2315-44.2018.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NASSIN EL DIN FARAH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADINAEL GOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11148-A

 Vistos.

1. Primeiramente, indefiro o pedido formulado pela parte querelada em 

audiência realizada em Ref: 67, pois embora indiscutível a presunção de 

desinteresse da parte que deixa de comparecer à audiência sem 

justificativa, não se pode convalidar ato realizado sem as formalidades 

legais, logo, percebe-se da análise dos autos, a ausência de intimação do 

querelante para comparecer ao ato.

2. Outrossim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

27/04/2020, às 13h15 min (horário oficial de Cuiabá – MT).

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000310-09.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO VIEIRA DA SILVA (REU)

 

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 requerendo o que de direito. 

MARCELÂNDIA, 7 de fevereiro de 2020. HIGNO PIRES ALVES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE MARCELÂNDIA E INFORMAÇÕES: 

Rua dos Três Poderes, 850, CENTRO, MARCELÂNDIA - MT - CEP: 

78535-000 - TELEFONE: (66) 35362534

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 76068 Nr: 1030-27.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DOS SANTOS BAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALTON VITAL PEREIRA - 

OAB:22371/O, REGINALDO ALVES - OAB:15508-O/MT

 Tal informação foi confirmada com a ficha do acusado juntado à fl. 174 da 

Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará. Diante 

disso, foi retificado o polo passivo dos autos.3.Ocorre que, conforme 

certificado à fl. 274, após já ter sido negativa a primeira carta precatória 

expedida para intimação do réu da sentença (fls. 273), constatou-se que o 

acusado está identificado no sistema penitenciário como Elias Ferreira dos 

Santos, o primeiro nome pelo qual foi identificado nestes autos. E tal 

informação constou na finalidade da precatória expedida à fl. 275/276, 

todavia, também retornou negativa, pois, analisando a certidão da Oficiala 

de Justiça juntada à fl. 278-v, fica claro que esta não procurou a pessoa 

identificada como Elias Ferreira dos Santos, conforme constou na 

finalidade da missiva.4.Diante de todo o exposto, determino:a)A expedição 

de nova carta precatória para a Comarca de Sinop/MT para intimação do 

réu da sentença proferida nos autos. Solicito ao juízo deprecante que 

conste no despacho que determinar o cumprimento da Carta Precatória a 

necessidade do Oficial de Justiça, cumpridor da ordem, se atentar para a 

finalidade da respectiva missiva, vez que constará o nome o qual o réu 

está identificado na Penitenciária Ferrugem, Elias Ferreira dos Santos.b)A 

expedição de Ofício a Penitenciária Ferrugem, encaminhando-se a cópia 

do depoimento do réu Elias dos Santos Baia, de fls. 56, o qual se 

identificou civilmente perante o magistrado, além da ficha juntada à fl. 174, 

para retificar a ficha do acusado nos sistemas da Penitenciária, fazendo o 

nome pelo qual se identificou nestes autos, a fim de facilitar o cumprimento 

dos atos judiciais que o envolvem
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44292 Nr: 48-62.2008.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E A DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA ME, EDNA 

APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA, WILSON CESAR JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Luiz Ferreira - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas ao Exequente para que, no prazo de 

10(dez)dias, se manifeste sobre a Devolução da correspondência de fls. 

95.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010035-05.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

RUDINEI SAUER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELITON REZENDE DE JESUS OAB - MT21781/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))

 

CERTIFICO, que procedo a intimação dos advogados para tomar ciência do 

alvará expedido e requerer o que de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação 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)

 

CERTIFICO, que procedo a intimação dos advogados para tomar ciência do 

alvará expedido e requerer o que de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 69187 Nr: 805-75.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEVINO MAMPRIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDEVINO MAMPRIM DA 

SILVA - OAB:13.076

 Vistos.

SENTENÇA

Dispensado o relatório, na forma do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95.

Conforme se verifica dos autos, o suposto autor do fato cumpriu 

integralmente as condições da transação penal, celebrada à fl. 47 

(comprovantes às fls. 51/86 e 89/91).

Por conseguinte, com fundamento no art. 76 da Lei nº 9.099/95, julgo 

extinta a punibilidade de Aldevino Mamprim da Silva pelos fatos narrados 

nestes autos.

Certifique-se a Secretaria que não constará para os fins de antecedentes 

criminais, somente para vedar o mesmo benefício no prazo de 05 (cinco) 

anos (LJE, § 4º, art. 76).

Determino a intimação do requerido para que manifeste nos autos, em 15 

(quinze) dias, quanto aos valores pagos a mais a título de composição civil 

e transação penal, nos termos da manifestação do Ministério Público. 

Decorrido o prazo sem manifestação, determino o arquivamento dos 

autos.

Transitada em julgado, proceda-se às devidas baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se.

Ciência ao Ministério Público.

Marcelândia, 16 de dezembro de 2019.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em substituição legal

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60882 Nr: 530-23.2016.811.0111

 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: MDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO SOPHIA 

DORADO - OAB:20343/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 I N T I M A Ç Ã O dos Advogados(a) das Partes para comparecerem à 

audiência designada para o dia 04/03/2020, às 14:00 horas, no Edifício do 

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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71055 Nr: 3179-24.2017.811.0111

 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: M2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. MARAFON ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foi realizada diligência via carta/AR conforme ref. 40 e 43 no 

endereço informado pela parte autora na ref. 61, sendo devolvida pelos 

correios com anotação de inexistência do número informado.

Impulsiono o feito com intimação da parte autora, para que no prazo legal 

manifeste-se requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74650 Nr: 1314-29.2018.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte exequente, para que efetue 

o preparo da Carta Precatória à Comarca de Cuiabá-MT, para citação e 

demais atos, no endereço informado nos autos (ref. 22).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86540 Nr: 3611-72.2019.811.0111
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 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENIS DA SILVA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 CÓDIGO: 86540

AUTOS: 3611-72.2019.811.0111

Vistos.

DEFIRO o pedido formulado pela defesa do acusado à Ref. 41.

Para tanto, CANCELO a audiência de instrução e julgamento anteriormente 

aprazada.

 Registro que em razão da cumulação com duas Comarcas, este 

Magistrado tem proferido decisões e realizar audiências em processos de 

réus presos, infância e juventude e outros feitos urgentes.

Outrossim, AGUARDE-SE pela disponibilidade de pauta de audiência, 

permanecendo os autos no Cartório.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 06 de fevereiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000378-50.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA RUFINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SEMEAR S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000378-50.2019.8.11.0111. REQUERENTE: FRANCISCA RUFINO DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO SEMEAR S/A SENTENÇA Dispensando o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. A presente demanda comporta 

julgamento antecipado, conforme art. 330, inc. I, do CPC. Trata-se de Ação 

de declaração de inexistência de fazer c/c Indenização por Danos Morais, 

proposta pela parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada. Alega a 

parte reclamante que nunca manteve relação jurídica com a reclamada. 

Verifico que a empresa reclamada junta aos autos contrato assinado, 

porém, a parte reclamante nega qualquer relação contratual. No entanto, 

da análise das referidas assinaturas em comparação com os documentos 

assinados pela Reclamante na inicial e ao longo do processo, tenho que 

não se pode identificar, sem o devido conhecimento técnico, se foi ou não 

realizada pela parte reclamante. Assim, imprescindível a prova pericial 

para o deslinde das questões objeto do presente litígio, entendo ser a 

demanda causa complexa, o que implica na incompetência deste Juizado 

Especial, nos termos do art. 3º da Lei 9.099/95. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO - BANCO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA - NECESSIDADE 

DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - COMPLEXIDADE DA 

CAUSA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Havendo necessidade da realização 

de pericia grafotécnica para concluir que as assinaturas constantes do 

contrato de financiamento foram efetivamente falseadas, fato que torna a 

causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para 

processar e julgar a demanda. 2. A sentença que julgou extinto o 

processo sem resolução do mérito em face da necessidade de realização 

de perícia técnica para verificação da assinatura constante do contrato, 

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 

A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 

9.099/95. 3. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e 

honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 

12 da Lei 1.060/50. (TJMT, RI n° 006.2010.048.009-1, Turma Recursal 

Única, Juiz Rel. Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 30.07.2013) Ante o 

exposto, julgo e declaro extinta a ação sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 51, II da Lei 9.099/95, haja vista a complexidade da 

demanda. Sem custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Submeto o projeto de sentença a homologação do MM(a). Juiz(a) de 

Direito, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas 

Juíza Leiga HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. MATUPÁ, 20 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000236-80.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ARESSA CAIONI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000236-80.2018.8.11.0111. REQUERENTE: ARESSA CAIONI REQUERIDO: 

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA., LOJAS AVENIDA S.A 

Dispensando o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. A presente 

demanda comporta julgamento antecipado, conforme art. 330, inc. I, do 

CPC. O caso se refere a reclamação com pedido de declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais formulada pela 

parte Reclamante, visando se ver compensada pela falha na prestação de 

serviços da Reclamada ante a cobrança indevida de valores e 

consequente negativação. No presente caso, incontroversa a relação 

jurídica existente entre as partes, o cabe no caso é determinar se o valor 

negativado pela ré é divido pela parte reclamante. Em defesa, a Reclamada 

aduz que a parte autora possuía relação jurídica com a Promovida estando 

inadimplente. No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações da parte autora e sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do 

ônus da prova, cabendo à Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Contudo, a inversão não retira do consumidor a 

necessidade constituir minimamente o seu direito, nos termos do artigo 

333, I do CPC. Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a 

improcedência. A parte reclamante alega que realizou pagamento das 

parcelas dos meses 07, 08, 09 e 10, contudo não traz nenhum 

comprovante, somente do mês 10 e 09 de forma parcial, visto que nos 

valores de R$ 81,00. Aduz ainda a parte reclamante que deixou de efetuar 

o pagamento porque a reclamda não encaminhou os boletos via e-mail, o 

que não merece prosperar. Nesse sentido: “CONSUMIDOR. ENERGIA 

ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE ENVIO DE FATURAS QUE NÃO EXIME O 

DEVEDOR DE PROCEDER AO ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. Restando 

incontroversa a inadimplência da autora, descabe à requerente eximir-se 

de adimplir as faturas sob a alegação do não recebimento do boleto de 

cobrança correspondente ao mês de setembro de 2011. Ainda que 

descumprido o dever de envio da documentação pela credora, era o autor 

sabedor do valor dos pagamentos e datas contratadas, tendo ao seu 

dispor diversas possibilidade de cumprimento contratual. A inscrição da 

parte autora no cadastro de devedores deu-se em decorrência de 

inadimplência de débito perante a demandada. Ante o inadimplemento da 

parte autora, não há falar em ilícito perpetuado pela ré no ato da inscrição 

do nome da requerente nos órgãos restritivos de crédito, haja vista que 

este decorre de exercício regular do direito. Não havendo ilícito no agir da 

ré, não há falar em dano moral indenizável. Neste norte, a medida que se 

impõe é a improcedência da ação, o que ora se chancela. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003714789, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 

18/12/2012)” Reporta ainda, que realizou a compra parcelada “sem juros” 

contudo nos documentos acostado aos autos e devidamente assinados 

pela reclamante, fica clara a contratação de parcelamento com juros. A 

reclamante, deixou de refutar a alegação de não pagamento de duas 

parcelas, que a reclamda alega estarem somente agendadas, deixando 

assim caducar o seu direito, não comprovando o pagamento das parcelas 

que alega ter pago, portanto evidente o não pagamento destas e assim 

indevido o pleito trazido a este juízo. Portanto, forçoso reconhecer a 

existência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por 

conseguinte, ausente os requisitos necessários à configuração da 
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responsabilidade civil. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I do 

NCPC. Sem custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Submeto 

o presente projeto de sentença à homologação do(a) MM(a). Juiz(a) de 

Direito, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas 

Juíza Leiga HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. MATUPÁ, 20 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-71.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES DALBEM DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

SONY STYLE - SONI BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000105-71.2019.8.11.0111. REQUERENTE: MARINES DALBEM DA SILVA 

REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, SONY 

STYLE - SONI BRASIL S.A SENTENÇA Dispensando o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. A presente demanda comporta julgamento 

antecipado, conforme art. 330, inc. I, do CPC. Trata-se de reclamação 

requerendo a condenação da reclamada em danos morais e materiais por 

defeito em produto. Desta feita, para se saber se o defeito do produto 

ocorreu devido ao mau uso pela reclamante ou pelo defeito no produto e 

em sua entrega, é necessária a utilização de conhecimento técnico, 

através de expert da área, não possuindo este Juízo capacidade na 

realização da análise, sem qualquer respaldo em conhecedor da área. 

Uma vez imprescindível a prova pericial para o deslinde das questões 

objeto da presente lide, entendo ser a demanda causa complexa, o que 

implica na incompetência deste Juizado Especial, nos termos do art. 3º da 

Lei 9.099/95. Ante o exposto, EXTINTO O FEITO, sem julgamento de mérito, 

nos termos do art. 51, II da Lei 9.099/95, haja vista a complexidade da 

demanda. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de 

F r e i t a s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______ HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. MATUPÁ, 30 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):

 Cod. Proc.: 55346 Nr: 768-91.2016.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Ribeiro - OAB:3562

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja aberta vista à defesa para apresentação dos memorais 

finais , conforme determinação de ref.290.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53145 Nr: 40-50.2016.811.0030

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito de França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007/CGJ 

impulsiono os autos para que seja intimada a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, juntando aos autos 

comprovante, no prazo legal.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60464 Nr: 3997-59.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Manoelino Mendes, Mauricia 

Francisca Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAURICIA FRANCISCA MENDES, Cpf: 

01373890193, Rg: 1716654-3, Filiação: Teodora Francisca da Silva, data 

de nascimento: 13/06/1942, brasileiro(a), natural de Nobres-MT, viuvo(a), 

aposentada. 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 requerente emitiu em favor do Requerido Nota de 

Crédito Rural, sob nº 234.20000.777 (antigo 96/70341-5), no valor de R$ 

3.097,43 (três mil e noventa e sete reais e quanrte e três centavos), com 

vencimento final para pagamento em 31/10/2025. Entretanto, o executado 

não vem honrando com os pagamentos das parcelas. Houve tentativa de 

recebimento do débito, porém restou infrutífera, de modo que a única 

alternativa restante foi o ajuizamento da presente demanda em face do 

requerido.

Despacho/Decisão: DECISÃOVistos etc.Trata-se de Ação de execução de 

título extrajudicial.O exequente pugnou pela citação do executado através 

de edital, à ref. 67.É o relatório. Decido. Defiro o requerido à ref. 67, 

cite-se o executado por edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

determina o art. 256, II, do Código de Processo Civil.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA FERNANDA DE 

PAULA, digitei.

Nobres, 06 de fevereiro de 2020

Giovanni Augusto Corrêa de Almeida Junior Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 74729 Nr: 2859-86.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emir Soares Ferreira Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730

 DESPACHO

 Vistos.

 Considerando a designação deste magistrado para atuar, a partir de 1º de 

Julho de 2019, cumulativamente as de Rosário Oeste/MT e Nobres/MT e 

diante da imperiosa necessidade de adaptar a pauta de audiências deste 

juízo com a pauta de Rosário Oeste/MT e, considerando ainda que o 

presente feito aguarda realização de audiência de instrução e julgamento, 
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aguarde-se o processo em secretaria até deliberação ulterior, devendo 

retornar concluso assim que as pautas de audiências das duas comarcas 

estiverem normalizadas, após determinação judicial neste sentido.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 74729 Nr: 2859-86.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emir Soares Ferreira Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730

 DECISÃO

Vistos etc.

Designo o dia 31.03.2020, às 08h00min, para realização da audiência de 

instrução e julgamento.

Intime(m)-se o(s) acusado(s) e as testemunhas porventura arroladas. 

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.).

Em havendo servidor(es) público(s) no rol de testemunhas, intime(m)-se 

a(s) testemunha(s), requisitando-a(s) ao seu chefe de repartição (CPP, 

art. 221, § 3º).

Requisite(m)-se o(s) réu(s)/testemunha(s), vítima(s), caso esteja(m) preso 

(s).

 Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55969 Nr: 1009-65.2016.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adailton Ramos de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielly Crizolle da Silva - 

OAB:20932, Ronaldo Meirelles Coelho Junior - OAB:20625

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a defesa intimada para, no prazo legal , 

manifestar acerca da manifestação acostada na ref. 78.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74729 Nr: 2859-86.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emir Soares Ferreira Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para publicar a sentença proferida na Ref. 18 no DJE, abaixo transcrita: 

"DECISÃO

Vistos etc.

Designo o dia 31.03.2020, às 08h00min, para realização da audiência de 

instrução e julgamento.

Intime(m)-se o(s) acusado(s) e as testemunhas porventura arroladas. 

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.).

Em havendo servidor(es) público(s) no rol de testemunhas, intime(m)-se 

a(s) testemunha(s), requisitando-a(s) ao seu chefe de repartição (CPP, 

art. 221, § 3º).

Requisite(m)-se o(s) réu(s)/testemunha(s), vítima(s), caso esteja(m) preso 

(s).

 Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário."

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-20.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRELINA JOENICE DOS SANTOS (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 25/03/2020, 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: 1000091-05.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria parte autora da 

audiência de conciliação designada para o dia 25/03/2020, 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: 1000095-42.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON ROSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-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 25/03/2020, 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: 1000099-79.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

IRONILZA MARIA DE BARROS (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 25/03/2020, 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: 1000100-64.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROSA LUCIA DA SILVA SOUZA (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)
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Nos termos da legislação vigente, INTIMO Vossa Senhoria parte autora da 

audiência de conciliação designada para o dia 25/03/2020, 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: 1000111-93.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA (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 25/03/2020, 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: 1000112-78.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE MARIA 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 25/03/2020, 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: 1000113-63.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VICENTE DA SILVA (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 25/03/2020, 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: 1000107-56.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO Vossa Senhoria parte autora da 

audiência de conciliação designada para o dia 25/03/2020, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-40.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DA SILVA (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 25/03/2020, 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: 1000604-07.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MENDES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria da audiência de 

conciliação designada para o dia 13/11/2019, às 17:15 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: 1000604-07.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MENDES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000604-07.2019.8.11.0030. REQUERENTE: BENEDITO MENDES DA 

COSTA REQUERIDO: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. I – Preliminares. - Da Justiça Gratuita. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. No caso em tela, indeferido o 

presente pedido, posto que a parte autora ao pleitear a gratuidade da 

justiça não trouxe aos autos documentos que comprovassem a sua 

hipossuficiência. - Da Retificação do Polo Passivo. Acolho a preliminar 

arguida em sede de contestação. Determino a retificação do polo passivo, 

devendo constar no polo passivo a parte BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ 

sob nº 60.746.948/0001-12. - Da Falta de Interesse de Agir. A preliminar 

arguida pela reclamada não deve prosperar, uma vez que se trata, no 

caso, de livre exercício do direito de ação, motivo pelo qual entendo pela 

sua rejeição. - Do Comprovante Original de Negativação. Importante 

asseverar, ainda preliminarmente, que a Ré pleiteou que fossem juntados 

aos autos o comprovante original da negativação questionada. OPINO pelo 

indeferimento do aludido pedido, por entender como válido o extrato 

apresentado à inicial, e, ainda, por entender que eventual contraprova da 

negativação, deveria ser apresentada pela própria Ré, em obediência à 

distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373, II do CPC/15. II – 

Mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO 

C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por BENEDITO 

MENDES DA COSTA em face de de BANCO BRADESCO S/A. Sustenta a 

parte requerente que não celebrou, não assinou, não buscou nenhum tipo 

de serviço, junto a empresa Requerida, contudo, teve seu nome 

negativado indevidamente pela demandada, uma vez que afirma não 

possuir débito legítimo a ponto de justificar restrição no importe de R$ 

293,95 (duzentos e noventa e três reais e noventa e cinco centavos), 

data da inclusão em 28/06/2019, contrato: 344722311000015FI. Em suma, 

a reclamada, em sua peça de defesa, pugna pela improcedência dos 

pedidos contidos na inicial pela ausência de provas e danos morais 

aduzidos, bem como pelo fato do banco ter agido em exercício regular do 

direito. Pois bem. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 
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passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, a parte ré não 

trouxe aos autos elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil que prove a existência de relação contratual entre as 

partes ou a exigibilidade da dívida, significando dizer que o mesmo não 

logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, 

do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Analisando as provas produzidas pela 

requerida, impende anotar que o uso de tela sistêmica é documento 

produzido de forma unilateral não considerado como meio efetivo de 

prova, consoante recente entendimento sedimentado da Turma Recursal 

Única do TJMT, conforme vemos: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE 

CONTRATO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - TELA E FATURAS 

UNILATERAIS INSUFICIENTES - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO 

MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA - INDENIZAÇÃO EM VALOR 

PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, 

incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a 

negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. 2. As telas e faturas juntadas em 

contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a 

origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser 

admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de 

prova. 3. A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do 

contrato escrito ou do áudio oriundo de call center e não por meio de 

provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno. 4. A 

inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao 

crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, 

uma vez que se trata de dano moral in re ipsa. 5. O valor da indenização 

por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade. 6. 

S e n t e n ç a  m a n t i d a .  7 .  R e c u r s o  d e s p r o v i d o .  ( R I : 

0 0 3 9 6 6 0 - 8 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 0 1 .  P r o c e s s o  1 º  G r a u : 

8039660-49.2018.811.0001. Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO. Data do 

Julgamento: 07/06/2019). Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

não confirmar a persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Conclui-se, portanto, que 

a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, 

sendo imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que 

deu causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). 

Entrementes, impende anotar que no caso vertente não há que se falar em 

aplicabilidade da aludida súmula, uma vez que da análise do documento de 

ID nº. 25052460, verifica-se a inexistência de outras inscrições. Sobre o 

assunto, trago os seguintes ensinamentos jurisprudenciais: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. INAPLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO 

STJ AO CASO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO 

MANTIDO. Recurso provido. (Apelação Cível Nº 70076299593, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, 

Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. 

(...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ no caso concreto, uma vez 

que não comprovada a existência de registro anterior em nome da autora. 

7. Honorários recursais devidos, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do 

Código de Processo Civil/2015. Majorada a verba honorária fixada na 

sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ 

CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077211373, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, 

Julgado em 19/04/2018). Subseguindo a linha de explanação, o valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte 

econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Desse modo, tendo que o valor pretendido 

pelo autor se revela pertinente de modo que fixo o dano moral em cinco 

salários mínimos, o que perfaz o valor de R$ 4.990,00 (quatro mil 

novecentos e noventa reais). III – Dispositivo. Ante o exposto, OPINO por 

afastar parcialmente as preliminares suscitadas, e no mérito, pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para: - DECLARAR a inexistência do débito 

mencionado na inicial, objeto da lide, no importe de R$ 293,95 (duzentos e 

noventa e três reais e noventa e cinco centavos); - DETERMINAR a 

Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome do reclamante do rol de 

inadimplentes relativamente ao débito do presente feito; - CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento no valor de R$ 4.990,00 (quatro mil novecentos 

e noventa reais) a título de indenização por danos morais, acrescendo-se 

correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de 

mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior 

Tribunal de Justiça). Determino a Secretaria deste juizado para que 

providencie a adequação do polo passivo da reclamada devendo constar 

BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12. Sem custas 

e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada para 

em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). 

Decorrido o prazo e não comprovado o cumprimento voluntário da 

sentença, INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha de débito 

atualizada, já acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 

523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, I, b, todos do NCPC. Não sendo 

requerido o cumprimento de sentença em quinze dias, ARQUIVE-SE, na 

forma do art. 1.006 da CNGC/MT, sem prejuízo do desarquivamento a 

pedido da parte interessada. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao M.M. Juíz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito [1]Nesse sentido, a súmula n. 362 

do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000582-46.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067410/2/2020 Página 560 de 703



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000582-46.2019.8.11.0030. REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS DA 

CONCEICAO SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. I – Preliminares. - Da Justiça Gratuita. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. No caso em tela, indeferido o 

presente pedido, posto que a parte autora ao pleitear a gratuidade da 

justiça não trouxe aos autos documentos que comprovassem a sua 

hipossuficiência. - Do Comprovante Original de Negativação. Importante 

asseverar, ainda preliminarmente, que a Ré pleiteou que fosse juntado aos 

autos o comprovante original da negativação questionada. OPINO pelo 

indeferimento do aludido pedido, por entender como válido o extrato 

apresentado à inicial, e, ainda, por entender que eventual contraprova da 

negativação, deveria ser apresentada pela própria Ré, em obediência à 

distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373, II do CPC/15. II – 

Mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO 

C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARIA DAS 

GRAÇAS DA CONCEIÇAO SILVA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. 

Sustenta a parte requerente que não celebrou, não assinou, não buscou 

nenhum tipo de serviço, junto a empresa Requerida, contudo, teve seu 

nome negativado indevidamente pela demandada, uma vez que afirma não 

possuir débito legítimo a ponto de justificar restrição no importe de R$ 

113,88 (cento e treze reais e oitenta e oito centavos), data da inclusão em 

12/07/2016, contrato: 0241068984. Em suma, a reclamada, em sua peça 

de defesa, noticia que a parte autora habilitou a linha telefônica nº 

24998238031, o que ocasionou a emissão de faturas mensais e o 

cadastro no sistema interno da Ré. Aduz que em razão das inadimplências 

da parte Autora ocasionaram as inscrições de seu nome nos bancos de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito, e por assim, afirma não ter 

cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto 

dano ocorresse. Pugna pela improcedência da presente demanda. Pois 

bem. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de 

provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a 

incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos 

impeditivos do direito da parte requerente, em virtude da presunção 

passar a ser favorável a ela. Destarte, a parte ré não trouxe aos autos 

elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil que prove 

a existência de relação contratual entre as partes ou a exigibilidade da 

dívida, significando dizer que o mesmo não logrou êxito em demonstrar 

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante, 

ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do 

CDC. Analisando as provas produzidas pela requerida, impende anotar 

que o uso de tela sistêmica é documento produzido de forma unilateral não 

considerado como meio efetivo de prova, consoante recente entendimento 

sedimentado da Turma Recursal Única do TJMT, conforme vemos: 

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - TELA E FATURAS UNILATERAIS INSUFICIENTES - ATO 

ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE 

IPSA - INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo alegação de inexistência de 

relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e 

serviços que requereu a negativação comprovar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. 

2. As telas e faturas juntadas em contestação não são suficientes para 

demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas 

unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por 

meio de outros elementos de prova. 3. A contratação, quando negada, se 

prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de call 

center e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de 

computador interno. 4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos 

órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de 

indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re 

ipsa. 5. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando 

fixada com razoabilidade. 6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido. 

( R I :  0 0 3 9 6 6 0 - 8 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 0 1 .  P r o c e s s o  1 º  G r a u : 

8039660-49.2018.811.0001. Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO. Data do 

Julgamento: 07/06/2019). Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

não confirmar a persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Conclui-se, portanto, que 

a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, 

sendo imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que 

deu causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. De outro 

norte, verifico que o Reclamante cumulativamente requer a condenação de 

indenização por danos morais, sob o fundamento de que seu nome foi 

indevidamente inserido no cadastro de proteção ao crédito. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). 

Entrementes, impende anotar que no caso vertente não há que se falar em 

aplicabilidade da aludida súmula, uma vez que da análise do processo n. 

1000581-61.2019.8.11.0030, em trâmite neste juizado, verifica-se que a 

outra negativação preexistente foi declarada inexistente. Sobre o assunto, 

trago os seguintes ensinamentos jurisprudenciais: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. 

INAPLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO STJ AO CASO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. Recurso provido. 

(Apelação Cível Nº 70076299593, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE 

TÍTULO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. (...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do 

STJ no caso concreto, uma vez que não comprovada a existência de 

registro anterior em nome da autora. 7. Honorários recursais devidos, nos 

termos do art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil/2015. Majorada 

a verba honorária fixada na sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO 

CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70077211373, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 19/04/2018). Subseguindo a linha 

de explanação, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte 

autora e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Desse modo, tendo que o valor 

pretendido pelo autor se revela pertinente de modo que fixo o dano moral 

em cinco salários mínimos, o que perfaz o valor de R$ 4.990,00 (quatro mil 

novecentos e noventa reais). Com relação à litigância de má-fé, entendo 

que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do livre 

exercício do direito constitucional de ação. Quanto ao pedido contraposto, 

este não deve ser acolhido haja vista a inexistência de débito do 

Requerente em favor da Requerida. Por fim, quanto ao pedido de 

comunicação ao Tribunal de Ética da OAB/MT, Corregedoria-Geral da 
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Justiça e ao Ministério Público - MT registro que a própria parte pode 

providenciar o respectivo pedido diretamente, razão pelo qual indefiro. III – 

Dispositivo. Ante o exposto, OPINO por afastar as preliminares suscitadas, 

e no mérito, pela PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: - DECLARAR a 

inexistência do débito mencionado na inicial, objeto da lide, no importe de 

R$ 113,88 (cento e treze reais e oitenta e oito centavos); - DETERMINAR a 

Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome do reclamante do rol de 

inadimplentes relativamente ao débito do presente feito; - CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento no valor de R$ 4.990,00 (quatro mil novecentos 

e noventa reais) a título de indenização por danos morais, acrescendo-se 

correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de 

mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior 

Tribunal de Justiça). Sem custas e honorários advocatícios, em razão do 

disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

INTIME-SE a parte reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o 

cumprimento da sentença, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 

do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do art. 1.006 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juíz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE 

PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito 

[1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 31837 Nr: 44-55.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edineia Carvalho Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nortelândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213-O, Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 Vistos etc.

Intimem-se as partes, para que requeiram o que for de direito, no prazo de 

15 dias, sob pena de arquivamento do feito.

Cumpra-se.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000297-50.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA LINS FERREIRA DE VASCONCELOS (REQUERENTE)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDENICE LINS FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI OAB - MT23144/O-O (ADVOGADO(A))

 

EDITAL DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 1ª PUBLICAÇÃO PARA SER 

PUBLICADO 03 VEZES, COM INTERVALO DE 10(DEZ) DIAS. PRAZO: 10 

DIAS PARTE REQUERENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, Ana Lucia Lins Ferreira de Vasconcelos CURADOR: ANA 

LUCIA LINS FERREIRA DE VASCONCELOS INTERDITANDA: ALDENICE LINS 

FERREIRA DE CASTRO, brasileira, viúva, nascida em 04/08/1952, filha de 

Antônio da Silva Ferreira e Anelita Lins Ferreira, natural de Recife/PE, 

portadora do RG 1288162-7 SSP/MT, CPF: 184.606.404-00, residente na 

Rua Cuiabá n. 1177, Centro, Nortelândia/MT. Causa da interdição e limites 

da curatela: A interditada é portadora de doença de Alzheime, que o 

inabilita de reger sua pessoa bem como assumir atividades laborativas e 

de administrar seus bens, posto que a mesma é absolutamente incapaz. 

Fica a curadora autorizada a praticar todos os atos da vida civil em nome 

da interditada. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

Bethânia Maximiana de Souza (Técnico Judicial), digitei. Nortelândia - MT, 7 

de fevereiro de 2020. Ivete Souza Figueiredo Campos

Comarca de Nova Canaã do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000421-50.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DE MORAIS (EXECUTADO)

ANTONIO RODRIGUES MOREIRA (EXECUTADO)

ANA MARIA CARLOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

CANAÃ DO NORTE Certidão Processo: 1000421-50.2019.8.11.0090; Valor 

causa: R$ 108.876,76; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[Acessão]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Nos termos do artigo 

701 XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar o 

(a) advogado (a) da parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se quanto à certidão de referência 27708056. NOVA C 

NORTE, 7 de fevereiro de 2020 DEOPLANIL MARIANO DE SOUSA FILHO 

Técnico Judiciário 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000615-50.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVICLEI SANDOVAL ERNEGA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

CANAÃ DO NORTE Certidão Processo: 1000615-50.2019.8.11.0090; Valor 

causa: R$ 58.481,08; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[Alienação Fiduciária]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Nos termos do artigo 701 XVIII da 

CNGC impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar o (a) 

advogado (a) da parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se quanto à certidão de referência 26508524. NOVA C NORTE, 

7 de fevereiro de 2020 DEOPLANIL MARIANO DE SOUSA FILHO Técnico 

Judiciário 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1000530-64.2019.8.11.0090

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:

ANTONIO ADAO APARECIDO DE ARAUJO - ME (EXECUTADO)

ANTONIO ADAO APARECIDO DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

CANAÃ DO NORTE Certidão Processo: 1000530-64.2019.8.11.0090; Valor 

causa: R$ 56.545,29; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[Cédula de Crédito Bancário]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Nos termos do artigo 701 XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar o (a) advogado (a) da parte requerente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se quanto à certidão de referência 

27341238. NOVA C NORTE, 7 de fevereiro de 2020 DEOPLANIL MARIANO 

DE SOUSA FILHO Técnico Judiciário 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 57865 Nr: 1819-20.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos moldes do art. 535 do CPC, INTIME-SE a parte executada, na pessoa 

de seu representante legal, para que oponha embargos no prazo de 30 

(trinta) dias.

PROCEDA-SE a Serventia com a atualização da distribuição do feito junto 

ao sistema APOLO, eis que o processo tramita em fase de cumprimento de 

sentença.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

AS PROVIDENCIAS.

Nova Canaã do Norte-MT, data da assinatura eletrônica.

(assinado eletronicamente)

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz de Direito

Comarca de Nova Monte Verde

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74515 Nr: 1499-64.2017.811.0091

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Tatiane Camargo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamãe - OAB:MT 19.968, Thiago Alves de Souza Melo - 

OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº. 38/2015 - CGJ, intimo o(a) advogado(a) 

peticionante de que os autos já se encontram disponíveis para a retirada 

perante a Diretoria do Foro/CAA desta Comarca , conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38124 Nr: 1237-95.2009.811.0091

 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: Veronice Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heliomar Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEIA DE OLIVEIRA - 

OAB:10845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº. 38/2015 - CGJ, intimo o(a) advogado(a) 

peticionante de que os autos já se encontram disponíveis para a retirada 

perante a Diretoria do Foro/CAA desta Comarca , conforme requerido.

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000047-94.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

B. I. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. W. D. F. (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 
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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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003644-66.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETROMASTER DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – RECOLHIMENTO DE 

DILIGÊNCIA Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos 

para intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça para citação do(s) 

requerido/executado(s) por intermédio do novo sistema CPD - Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, conforme disposto 

no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser emitida diretamente no 

site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – Emissão de guias 

online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com o correto 

preenchimento dos dados processuais para vinculação do depósito, no 

prazo de 15 dias. Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00) = 01 

Guia para deslocamento ao Lote Guararapes, Gleba Bandeirantes, 

município de Nova Bandeirantes/MT = 750,00 VALOR TOTAL A SER 

RECOLHIDO: R$ 764,00 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

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73422 Nr: 898-58.2017.811.0091

 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: Elson Inacio Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Outros, José da Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Sophia Dorado - 

OAB:20343/O, Suetonio Paz - OAB:5203-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 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

 Vistos, etc.

O requerido foi devidamente citado e não ofereceu, em tempo, a 

contestação, de modo que deve ser considerado revel.

 Assim, atendendo aos princípios da economia e brevidade processual, 

decreto a revelia do demandado sendo que o prazo processual correrá 

em cartório e não será intimado para os demais atos do processo.

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, no prazo de 

15 (quinze) dias, justificando a necessidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento.

Não havendo requerimento de provas, uma vez que incidem os efeitos da 

revelia (presunção de veracidade das alegações do autor), tornem 

conclusos para julgamento antecipado do mérito (art. 355, do CPC).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 11 de outubro de 2019.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73423 Nr: 899-43.2017.811.0091

 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: José Laudenor Silvestre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Outros, José da Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Sophia Dorado - 

OAB:20343/O, Suetonio Paz - OAB:5203-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 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

 Vistos, etc.

O requerido foi devidamente citado e não ofereceu, em tempo, a 

contestação, de modo que deve ser considerado revel.

 Assim, atendendo aos princípios da economia e brevidade processual, 

decreto a revelia do demandado sendo que o prazo processual correrá 

em cartório e não será intimado para os demais atos do processo.

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, no prazo de 

15 (quinze) dias, justificando a necessidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento.

Não havendo requerimento de provas, uma vez que incidem os efeitos da 

revelia (presunção de veracidade das alegações do autor), tornem 

conclusos para julgamento antecipado do mérito (art. 355, do CPC).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 11 de outubro de 2019.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 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): Outros, José da Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Sophia Dorado - 

OAB:20343/O, Suetonio Paz - OAB:5203-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 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

 Vistos, etc.

O requerido foi devidamente citado e não ofereceu, em tempo, a 

contestação, de modo que deve ser considerado revel.

 Assim, atendendo aos princípios da economia e brevidade processual, 

decreto a revelia do demandado sendo que o prazo processual correrá 

em cartório e não será intimado para os demais atos do processo.

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, no prazo de 

15 (quinze) dias, justificando a necessidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento.

Não havendo requerimento de provas, uma vez que incidem os efeitos da 
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revelia (presunção de veracidade das alegações do autor), tornem 

conclusos para julgamento antecipado do mérito (art. 355, do CPC).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 11 de outubro de 2019.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77087 Nr: 953-72.2018.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comarca de Alta Floresta - 1º Vara, Companhia de 

Arrendamento Mercantil Rci Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rayanne da Costa Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:OAB/MT-9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:MT 12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

complementar de R$ 150,00 referente à diligência do Oficial de Justiça por 

intermédio do novo sistema CPD - Central de Processamento de Diligências 

dos Oficiais de Justiça, bem como para que se manifeste sobre a certidão 

de fls. 40/43.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 83112 Nr: 1899-10.2019.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSM, MMPM, ECdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ailton Andre Albring dos 

Santos - OAB:21824/O, Edgar Campos de Azevedo - OAB:27724O, 

Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B, LUCIANO AUGUSTO NEVES - 

OAB:12012, Thiago Alves de Souza Melo - OAB:13964/O

 Por fim, à SECRETARIA para:1.EXPEDIR Alvará de Soltura em relação ao 

acusado Fernando, expedindo PRECATÓRIA para seu cumprimento, 

procedendo às baixas e anotações necessárias (inclusive no BNMP, se 

for o caso);a.Quando da expedição da Precatória, SUBLINHAR a 

necessidade de o deprecado verificar se há outro motivo para a prisão. 

2.INTIMAR a defesa de Manoel e Fernando;3.MANTER a marcha 

processual, conforme decisão anterior.CIÊNCIA ao Ministério 

Púbico;Intimar. Cumprir.De Cotriguaçu/MT para Nova Monte Verde/MT, 06 

de fevereiro de 2020.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66772 Nr: 278-17.2015.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcindo de Lima Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Seguros Gerais S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB/MS 8.506 A

 Nos termos do Provimento nº. 12/2017-CGJ e Portaria 60/2017-DF, 

impulsiono os presentes autos para INTIMAÇÃO da parte devedora (réu), 

para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 783,80 (setecentos e oitenta e três reais e 

oitenta centavos), a que foi(ram) condenado(s), nos termos da r. 

sentença de fls. 64/66 e cálculo de fl. 78. O valor deverá ser preenchido 

separadamente na emissão da guia de recolhimento, da seguinte forma: 

R$ 413,40 de Custas Judiciais e R$ 370,40 de Taxa Judiciária, gerando-se 

guia única para pagamento no valor total da condenação. A Guia deverá 

ser emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), na Aba “Serviços” – “Guias” – “Primeira Instância – 

Fórum Comarcas” – Item “Custas e Taxas Finais ou Remanescentes” 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinais

Remanescentes) e encaminhada, após o seu devido recolhimento, para 

juntada nos autos junto à Central de Arrecadação e Arquivamento da 

Comarca de Nova Monte Verde. Os valores acima descritos estão sujeitos 

a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa, nos termos dos Provimentos 

40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 14/2017-CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67642 Nr: 840-26.2015.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrozebu Comercio e Representação de 

Produtos Agropecuários Ltda-ME, Wairo Lemes Moreira, Ivaniti Afonso 

Lemes Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA

Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento complementar do 

valor referente à diligência do Oficial de Justiça para citação do(s) 

requerido/executado(s) por intermédio do novo sistema CPD - Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, conforme disposto 

no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser emitida diretamente no 

site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – Emissão de guias 

online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com o correto 

preenchimento dos dados processuais para vinculação do depósito, no 

prazo de 10 dias.

VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 404,00

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69943 Nr: 478-87.2016.811.0091

 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: CHMdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHCMdA, DCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldir Donizete de Oliveira - 

OAB:23.544 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Kuss Espinola - 

OAB:PR 76.262, Shirlene Benites Bognar - OAB:MT 16.211

 Nos termos do Provimento nº. 12/2017-CGJ e Portaria 60/2017-DF, 

impulsiono os presentes autos para INTIMAÇÃO da parte devedora (réu), 

para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 562,38 (quinhentos e sessenta e dois reais 

e trinta e oito centavos), a que foi(ram) condenado(s), nos termos da r. 

sentença de fls. 68/70 e cálculo de fl. 77. O valor deverá ser preenchido 

separadamente na emissão da guia de recolhimento, da seguinte forma: 

R$ 413,40 de Custas Judiciais e R$ 148,98 de Taxa Judiciária, gerando-se 

guia única para pagamento no valor total da condenação. A Guia deverá 

ser emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), na Aba “Serviços” – “Guias” – “Primeira Instância – 

Fórum Comarcas” – Item “Custas e Taxas Finais ou Remanescentes” 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinais

Remanescentes) e encaminhada, após o seu devido recolhimento, para 

juntada nos autos junto à Central de Arrecadação e Arquivamento da 

Comarca de Nova Monte Verde. Os valores acima descritos estão sujeitos 

a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa, nos termos dos Provimentos 

40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 14/2017-CGJ.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74282 Nr: 1348-98.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdFT, VAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 
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OAB:MT 6907, Luiz Fernando Cassilhas Volpe - OAB:SP 53.553

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDERSON DE FREITAS TEIXEIRA, Cpf: 

00382673220, Rg: 6226361, Filiação: Dilma Silva de Freitas e José 

Gervazio Teixeira, data de nascimento: 16/12/1987, brasileiro(a), natural 

de Santarém-PA, convivente, serviços gerais. 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$ 2.224,86 (Dois mil e duzentos e vinte e quatro 

reais e oitenta e seis centavos), no prazo de 5 dias , contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de anotação das custas à 

margem da distribuição e protesto do saldo devedor de custas judiciais.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSIMAR DOS SANTOS 

, digitei.

Nova Monte Verde, 06 de fevereiro de 2020

Karla Beatriz Bernatzky Gestor da Central de Arrecadação e 

Arquivamento Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74510 Nr: 1494-42.2017.811.0091

 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 dos Santos Dallago, Vera Lucia Dallago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Ernani Evangelista, Hilda Maria 

Martins Fernandes Evangelista, Ana Beatriz Fernandes Evangelista, Ernani 

Evangelista Junior, Denise Fernandes Evangelista, Rosana Evangelista 

Pinto de Oliveira, João Evangelista, Mario Marcolino dos Santos, João 

Batista dos Santos, Liamar Umbelina de Araújo dos Santos, Ricardo 

Wagner de Oliveira, Ana Maria Evangelista Pinto, Silvana Maria Evangelista 

Pinto, Iolanda Evangelista Pinto, Municipio de Nova Bandeirantes - MT, 

Antonio Seicentos, Geraldina Alves dos Santos, Augusto Alves de 

Almeida, Valdemar de Souza, Interessados Ausentes ou Desconhecidos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Rogério de Oliveira - 

OAB:OAB/MT-11.324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO PARA MANIFESTAR-SE SOBRE CORRESPONDÊNCIA 

DEVOLVIDA

Nos termos do art. 152, incisos II e VI do CPC, Impulsiono os autos para 

intimação da parte autora acerca das correspondências devolvidas nos 

autos, para que, querendo manifeste no feito, no prazo de 10 dias.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76244 Nr: 503-32.2018.811.0091

 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: OVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEdAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ailton Andre Albring dos 

Santos - OAB:21824/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA EUNICE DE ALMEIDA DA SILVA, 

Filiação: Joaquina Vieira Silva e Manoel Raimundo da Silva, data de 

nascimento: 07/02/1971, brasileiro(a), natural de Xambrê-PR, casado(a), 

do lar. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 5 (Dias), contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de anotação das custas à margem da distribuição e 

protesto do saldo devedor de custas judiciais.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSIMAR DOS SANTOS 

, digitei.

Nova Monte Verde, 06 de fevereiro de 2020

Karla Beatriz Bernatzky Gestor da Central de Arrecadação e 

Arquivamento Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 80200 Nr: 206-88.2019.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Santos de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANQUE BERNEROSE 

VALENTIM - OAB:25800/O

 Vistos...

 Requer o acusado a autorização para retornar a cidade de Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT, justificando ser este local em que toda sua família 

é residente e onde deseja cumprir as medidas cautelares impostas.

O Ministério Público foi pelo deferimento.

 Quanto ao ponto, não há qualquer óbice, uma vez que o acusado indicou 

o endereço em que pode ser localizado, bem como apresentou justificativa 

para o requerimento de autorização para mudança.

 Por isso, AUTORIZA-SE seja realizado o retorno do réu a cidade onde 

seus familiares residem, devendo dar fiel cumprimento às medidas 

cautelares impostas.

 Por fim, quanto à manifestação do Ministério Público requerendo a 

desistência da oitiva da testemunha Weberson Jurup Santiago, 

considerando a informação de sua morte, HOMOLOGA-SE a desistência 

da oitiva da testemunha.

 Assim, à SECRETARIA para:

1. EXPEDIR Precatória para fiscalização do cumprimento das medidas 

cautelares impostas, para a Comarca de Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT, solicitando ao deprecado que, em caso de descumprimento, 

encaminhe imediatamente a Precatória para análise.

a) Em caso de descumprimento e retorno da Precatória, vistas ao 

Ministério Público e, após, à Defesa, para se manifestarem, fazendo 

conclusos em seguida;

2. EXPEDIR Precatória solicitando que o Juízo de Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT proceda às oitivas das testemunhas LARISSA SANTOS 

ARRUDA E ELIANE MARTINS DOS SANTOS, constando o endereço 

informado à fl. 322;

3. Após a devolução da Carta Precatória ou se nada requererem, VISTAS 

às partes para apresentação de alegações finais. Primeiro o Ministério 

Público, depois a Defesa;

4. Após, conclusos.

De Cotriguaçu/MT para Nova Monte Verde/MT, 06 de fevereiro de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-36.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

M. W. MARCILIO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R N C - TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

4Vistos... I – RELATÓRIO Trata-se de petição ajuizada por M. W. MARCÍLIO 

em desfavor de PIRACELLI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, devidamente 

qualificados nos autos. Afirma a parte-reclamante, em síntese, ter seu 

nome incluído em protesto, mas nega ter dado causa a fato que permitira 

tal situação (ou que levasse à continuidade do cenário), indicando que o 

débito indicado não existiria, motivo pelo qual não poderia o protesto ter 

sido feito. Após discorrer sobre o cenário, requer seja concedida tutela de 

urgência no sentido de determinar que não seja levado a efeito o protesto, 
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atualizando, posteriormente, indicando que o protesto foi feito. Com a 

Inicial vieram documentos. II – FUNDAMENTAÇÃO Pelo narrado e 

apresentado, está de acordo a petição com as formalidades e requisitos 

exigidos, de modo que deve ser recebida. Passa-se à análise do pedido 

referente à tutela antecipada. O art. 300 do CPC rege o tema: 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. Como se nota, torna-se imprescindível, para a concessão, a 

evidenciação de “elementos” indicando a “probabilidade do direito” e o 

“perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Quanto ao 

perigo de dano ou o risco, concorda-se com o ponto de vista da 

parte-autora, pois a manutenção de restrição indevida em órgãos como 

SPC/SERASA e Cartório de Protestos retira toda a eficácia do que se 

pretende ao final, já que pelo menos parte do que se pleiteia refere-se ao 

dano moral relacionado à inscrição indevida e/ou consequente 

manutenção também ilícita no cadastro de devedores. Assim, o perigo de 

não se resolver a questão é evidente. Quanto à “probabilidade” do direito, 

isso decorre da construção da narrativa da parte-autora. Quer-se dizer, 

com isso, que o narrado pela autora leva à conclusão de que possui o 

direito por ela alegado, ou seja, há vinculação do direito apontado com o 

cenário fático de inexistência de motivo para a negativação. Os 

documentos juntados são suficientes, pelo menos neste momento, para 

grifar a conclusão de que a parte-autora não deu causa à atuação da 

requerida, já que o débito inexistiria (o que é indicado por documentos 

referentes à conversa tentando a solução). Em singelo resumo, o que se 

tem é uma narrativa que leva à conclusão do cenário apontado, sendo que 

a narrativa se consubstancia por meio de documentos, sendo possível 

falar em “probabilidade do direito”. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, 

DEFERE-SE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, isso para que seja 

providenciado o levantamento do Protesto (ou sua não realização, se 

ainda não feito) em relação ao débito em destaque, no prazo de 5 dias, 

fixando-se, desde já, multa no valor de R$100,00 por dia de atraso, 

limitado ao teto de R$3.000,00. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS No mais, à 

SECRETARIA para: 1. DESIGNAR audiência de conciliação, de acordo com 

a pauta do Setor; 2. INTIMAR o Cartório indicado na Inicial, isso para 

ciência da decisão, suspendendo o Protesto ou não o fazendo, conforme 

for; a. Encaminhar cópia do documento apontando o possível protesto. 3. 

CITAR a parte-requerida para comparecer à audiência de conciliação 

designada, consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral 

em até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme o 

Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, atentando-se 

para o fato de que, não contestada, poderá ser decretada a revelia e 

incidentes os seus efeitos, consignando-se o disposto no art. 20 da Lei 

9.099/95; 4. NO MESMO ato, INTIMAR a requerida para fins de dar 

cumprimento à decisão que concedeu a “tutela antecipada”; 5. OFICIAR 

(por meio de e-mail, se possível) ao ÓRGÃO de CADASTRO em cujo 

banco de dados está a negativação, encaminhando cópia da decisão, com 

a finalidade de DAR CUMPRIMENTO a ela 6. INTIMAR a requerente para a 

audiência. Pela celeridade, serve cópia da presente decisão como 

MANDADO/OFÍCIO. Cumprir, COM URGÊNCIA.

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 64034 Nr: 1296-54.2017.811.0107

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO SILVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: antonio samuel da silveira - 

OAB:9948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito, pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, a partir da data de seu requerimento.

Escoado o prazo, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento no 

feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 64852 Nr: 1666-33.2017.811.0107

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elsa Maria Orfali de Atlas, Espólio de Samoel 

Atlas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIETE SELLA SIMÕES - 

OAB:19545/O, Elton Rubens do Espírito Santo - OAB:7463 MT, 

FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE PAULA - OAB:7561, Mariana 

Cordeiro Fortes de Barros - OAB:23780 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEVY DIAS MARQUES - 

OAB:5828/MS, MICHEL FARINA MOGRABI - OAB:234821/SP, ROGÉRIO 

FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A/MT

 VISTOS.

Não há omissão, obscuridade ou contradição.

Pois bem, no caso em tela, sustenta a parte embargante que a decisão 

proferida no feito é contraditória, uma vez que indeferiu o pedido de 

contramandado de reintegração de posse.

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.

 Ante o exposto, e por tudo mais consta dos autos, CONHEÇO dos 

embargos de declaração opostos, por tempestivos e, no mérito, 

NEGO-LHES PROVIMENTO.

No mais, cumpra-se as demais determinações contidas no feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66995 Nr: 355-70.2018.811.0107

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAIR DE ROSSI, MARTA BORDIN DE ROSSI, VANILSO 

DE ROSSI, VALDIR DE ROSSI, EVELCI DE ROSSI, Mariangela Rita Marques 

de Rossi, MARISTELA FABRIS DE ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO 

IMOBILIÁRIO - FII, OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 

VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANILDE ROSA - OAB:18693/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto de Castro 

Neves - OAB:85888, PAULO RENATO JUCÁ - OAB:155307, Raphael 

Rodrigues da Cunha Figueiredo - OAB:198271 RJ, RENATO VALERIO 

FARIA DE OLIVEIRA - OAB:15629

 Vistos.

Cumpra-se o acordão proferido em sede de julgamento do recurso de 

agravo de instrumento.

Sem prejuízo de eventual saneamento e/ou julgamento antecipado da lide, 

manifestem as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto às provas que 

pretendem produzir, justificando-as sob pena de indeferimento.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68678 Nr: 1138-62.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR HANAUER DIAS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAR CORDEIRO DOS SANTOS, 

ALEXSANDRO CORDEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE BONA DA SILVA - 

OAB:20142, DALÍRIO ANSELMO DA SILVA - OAB:4228/SC

 VISTOS....apresentou contestação, denunciando à lide a seguradora 

BRADESCO SEGUROS S/A e a CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL – 

MATOGROSSENSE S.A. Alegou, ainda, a ilegitimidade passiva do 

correquerido ALEXSANDRO CORDEIRO DOS SANTOS.- Da denunciada 

BRADESCO SEGUROS S/A.DEFIRO o pedido de denunciação à lide, posto 

que demonstrada a existência de apólice de seguro firmada entre o réu 

Adelar e a seguradora, conforme se vê na ref. 24.PROCESSE-SE a 

denunciação da lide os termos do art. 125, inciso II, do CPC. CITE-SE 

conforme art. 126 do CPC. Após manifestem-se o denunciante sobre a 

resposta da denunciação da lide e, em seguida, a parte autora.- Da 

denunciada CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL – MATOGROSSENSE 

S.A.INDEFIRO o pedido de denunciação à lide, pois a suposta 

responsabilidade da concessionária pela ausência de instrumentos de 

sinalização na rodovia não tem, necessariamente, a função garantidora, 

requisito “sine qua non” para a possível integração de terceiros ao 

processo (art. 125, incisos I e II, do CPC).- Da ilegitimidade passiva do 

coorequerido ALEXSANDRO CORDEIRO DOS SANTOS.INDEFIRO o pedido 

de reconhecimento da ilegitimidade passiva, posto que, o proprietário de 

semi-reboque acoplado a cavalo mecânico, é solidariamente responsável 

pelos danos decorrentes de acidente causado pelo condutor do 

veículo.Ademais, quanto ao contrato de comodato, necessário pontuar 

que, em que pese tratar-se na espécie de contrato informal, podendo, 

inclusive, ser realizado verbalmente, o requerido acostou em sua 

contestação um contrato formal realizado no ano de 2011, assinado 

somente pelos pactuantes, ausente de reconhecimento das firmas em 

cartório, bem como assinatura de eventuais testemunhas, constando, 

inclusive, que o mesmo deveria ser registrado em cartório.Ora, poderia o 

requerido ter acostado o contrato devidamente registrado em cartório, 

contendo o reconhecimento da firma e a competente assinatura de 

testemunhas, e não o fez, causando estranheza quanto a prova 

documental trazida à baila, principalmente sua veracidade, o que afeta sua 

análise.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 10445 Nr: 4-74.1993.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR MARCIRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO MANFIO - 

OAB:4390-A/MT

 Ante ao exposto, constatada a ocorrência da prescrição retroativa, 

decreto a extinção da punibilidade do réu MOACIR MARCIRIO, qualificado 

nos autos, com fulcro no artigo 107, inciso IV, c.c. artigo 109, inciso IV e 

artigo 110, § 1º, todos do Código Penal, na forma do artigo 61 do Código 

de Processo Penal. Como consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito.Após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE a 

presente decisão aos órgãos e instituições de praxe (Cartório Distribuidor, 

Institutos de Identificação Criminal e à Delegacia de Polícia Local), nos 

termos da CNGC, CERTIFICANDO-SE as comunicações nos 

autos.Recolha-se eventual mandado de prisão expedido em desfavor do 

réu.Sem custas.Publique-se. Registre-se. Ciência ao Ministério Público. 

Está dispensada a intimação pessoal do réu, no entanto, proceda a 

intimação do seu defensor. Na sua falta, nomeio o nobre advogado Dr. 

Nelson Terra dos Santos (OAB/MT n°. 17.212), tão-somente para esse ato 

(CNGC, Art. 1.387).Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com 

as baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54566 Nr: 233-62.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUILES MAFINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ BANDERA, Nadia Saleh 

Bandera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895, MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - OAB:13462/MT, 

Nilson Jacob Ferreira - OAB:9845/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO a busca de endereço da parte executada pelos Sistemas 

BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL/TRE uma vez que a parte 

autora/exequente não comprovou o esgotamento dos meios possíveis 

para localização da parte, consoante regra do art. 476 da CNGC-TJMT.

 2. INTIME-SE a parte autora/exequente para que se manifeste em 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 dias, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de remessa do feito ao arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo e não havendo manifestação, remeta-se o feito ao 

arquivo provisório, na forma do art. 921 do CPC.

4. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65490 Nr: 1961-70.2017.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Martins Stieven Pinho, Aline Schevinski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1.) Defiro o pedido referente à desconstituição da penhora efetuada sobre 

o bem móvel descrito às págs. 111/112. Proceda as anotações 

necessárias;

2.) INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresente certidão de matrícula atualizada do bem imóvel atestando a 

titularidade da parte executada. Em se comprovando a propriedade, 

DEFIRO a penhora sobre o bem indicado. Lavre-se o respectivo termo, na 

forma do art. 845, § 1º, do NCPC, constituindo-se a parte executada como 

fiel depositária do bem.

 3.) Após, expeça-se mandado/precatória para avaliação do bem e, ato 

contínuo, caso não tenha advogado constituído nos autos, proceda a 

intimação pessoal da parte executada quanto à efetivação do ato 

constritivo (art. 841, §§ 1º e 2º, NCPC). Consigno que sendo casada a 

parte executada, seu cônjuge também deverá ser intimado, na forma do 

art. 842 do NCPC.

4.) Destaco que, para a devida eficácia perante terceiros, competirá à 

parte exequente providenciar a averbação da penhora às margens da 

matrícula do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do 

art. 844 do NCPC. De igual modo, consigno que a parte exequente deverá 

atentar ao disposto no art. 799 do NCPC, providenciando as intimações 

pertinentes, caso necessário.

5.) CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 76537 Nr: 20-80.2020.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PADILHA GODINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B/MT, WILLIAN DOS SANTOS PUHL - OAB:24067-O/MT

 Vistos.

1. Em prosseguimento ao feito, não havendo o acusado alegado 

preliminares, e inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código 

de Processo Penal, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

02 DE MARÇO DE 2020, ÀS 14H20MIN.

1.1. Intimem-se as partes e as testemunhas/informantes arroladas.

1.2. Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último a realização do ato (Súmula 273 do STJ).

1.3. Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a 

parte interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 
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será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

2. Considerando a inviabilidade de locomoção dos réus presos pelo 

sistema de carcerário mato-grossense, eis que, por diversas vezes, 

diante da insuficiência de servidores, bem como indisponibilidade de 

recursos, as solenidades designadas restam frustradas, retardando o 

trâmite processual, mostra-se necessário a realização do interrogatório 

por videoconferência, em atenção ao disposto no art. 185, inciso IV, do 

CPP.

2.1. Deste modo, proceda o Sr. Gestor Judiciário as comunicações 

necessárias com o estabelecimento penal onde o réu se encontra, com o 

intuito de possibilitarem a preparação dos aparelhos e instrumentos 

necessários a persecução do ato, com agendamento da data e horário 

acima, na forma do art. 1.403 e ss, da CNGC c/c a Resolução nº 105 do 

CNJ.

3. Intime-se o procurador do réu a fim de que providencie a juntada do 

instrumento de procuração, com o intuito formalizar a representação 

processual, bem como que as intimações sejam direcionadas à tua 

pessoa.

5. Ciência ao Ministério Público e à defesa/DPE.

6. Intime-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000009-34.2020.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARA ALICE FIGUEIREDO LIMA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 1000009-34.2020.8.11.0107. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: MARA ALICE FIGUEIREDO LIMA DE 

OLIVEIRA VISTOS. A parte requerente apresentou pedido de desistência 

da ação (id: 28943741). DECIDO. Compulsando os autos, verifico que, 

entre um ato e outro, antes mesmo do recebimento da exordial, a parte 

requerente apresentou pedido expresso de desistência da ação, 

pugnando pela extinção do feito. Nesse ponto, vale destacar que, não 

tendo havido citação, posto que a inicial sequer foi recebida, torna-se 

desnecessária a anuência da parte requerida ao pedido, conforme 

inteligência do art. 485, § 4º, do NCPC. Desta maneira, acolho o pedido de 

desistência da ação, homologando-o na forma do art. 200, parágrafo 

único, do Novo Código de Processo Civil, e, em consequência, julgo extinto 

o presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, 

inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Custas pela parte autora. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado esta 

sentença, arquivem-se os autos. 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: 1000182-95.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA CANDIDA ORDONES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

URCIONIO PIRES ORDONES (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 28969716 no prazo de quinze dias. 

Após, vista ao Representante do órgão do Ministério Público. Novo São 

Joaquim, 7 de fevereiro de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO 

Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67913 Nr: 445-33.2008.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Marcio Oliver

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Requerida acerca da audiência designada na carta 

precatória nº 5555199.16.2019.8.09.0051 para o dia 6/3/2020, às 

10h50min, a ser realizada na sala de audiências da 2ª Vara de Precatórias 

da Comarca de Goiânia, localizada na Av. Olinda, esquina com Av. PL-03, 

Qd. G, Lt. 04, 10º andar, sala 1014, Bairro: Parque Lozandes, CEP: 

74884-120, Cidade: Goiânia-GO, ficando ciente que deverá se cadastrar 

no sistema Processo Judicial Digital do Tribunal Goiano para que possa 

acompanhar o andamento da precatória e para eventual necessidade de 

peticionamento eletrônico.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 71556 Nr: 871-69.2013.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Novo São Joaquim-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estando o processo apto para sentença e não sendo possível a sua 

resolução em audiência, considerando a extensa pauta de audiências da 

data de hoje e o atraso que tal ato pode gerar nas solenidades vindouras 

– o que, indubitavelmente, causaria constrangimento às partes e 

testemunhas que aguardam as demais instruções, determino a mantença 

dos autos em gabinete para solvência.

 Ficam as partes desde já intimadas, nos termos do artigo 1.003, parágrafo 

1º do Código de Processo Civil”. Nada mais havendo a consignar, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Cumpra-se.

Juiz de Direito: Alexandre Meinberg Ceroy

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 76634 Nr: 40-79.2017.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério de Macedo Figueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A

 Considerando que o advogado que apresentara a defesa do réu não 

comprovara a sua representação processual, torno sem efeito os atos 

praticados pelo advogado sem mandado nos autos.

 Diante da citação editalícia do réu, nomeio como advogado dativo para a 

representação do réu o advogado DEIVISSON IBIPINO COSTA SANTOS.

 Intime-se referido causídico referido.

 Após, conclusos para decisão.

 Ficam as partes desde já intimadas, nos termos do artigo 1.003, parágrafo 

1º do Código de Processo Civil”. Nada mais havendo a consignar, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Juiz de Direito: Alexandre Meinberg Ceroy

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 2162 Nr: 1-19.1998.811.0106

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M MIRANDA DE ANDRADE PANIFICADORA, 

MARINA MIRANDA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kassyo Rezende Barcelos - 

OAB:MT 15260/O

 Referência: Autos n.º 2162 (1-19.1998.811.0106)

 Tratam-se os presentes autos de execução fiscal onde, citado o 

executado, não houvera o adimplemento do débito.

 Em sua ulterior manifestação no feito, o exequente postulou pela 

promoção de diligências para a constrição de eventuais imóveis que 

estejam sob o poder dos executados.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório do necessário. Passo à decisão.

Fundamentação

 Analisando detidamente os autos, temos que se trata de feito que se 

arrasta pelos tempos, sem contudo, ter sua finalidade sanada, vide a data 

de sua distribuição 21.07.1995.

 O artigo 40 caput da Lei n.º 6.830, de 22 de Setembro de 1990 (Lei das 

Execuções Fiscais), especifica que:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

 Analisando referido dispositivo, vê-se que a suspensão mencionada pode 

– e deve – ser determinada pelo próprio juiz, sempre que a execução 

fiscal esteja em uma fase onde não seja verificada qualquer efetividade.

 Tanto deve o juiz – de ofício – determinar tal providência, que o próprio 

parágrafo 1º do referido artigos salienta que, da decisão que determina 

referida suspensão, será dada vista ao representante judicial da Fazenda 

Pública, demonstrando com isso que a suspensão independe de expresso 

pedido de quaisquer das partes – pois senão não haveria a necessidade 

de um artigo legal específico para determinar a intimação de referida 

decisão.

 O próprio artigo 40, em seu parágrafo 2º, reza que:

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos.

 Analisando em conjunto referidos dispositivos, conclui-se que, 

determinada de ofício a suspensão, deve da Fazenda Pública ser intimada, 

quando então o feito ficará suspenso pelo prazo de 01 (um) ano, sem que 

transcorra o prazo prescricional.

 Findo referido interstício, independentemente de intimação da Fazenda 

Pública, os autos devem ser remetidos ao arquivo, para que lá aguardem a 

prescrição intercorrente, sendo possibilitado (artigo 40, parágrafo 3º) o 

seu desarquivamento à qualquer tempo, acaso sejam encontrados bens 

do devedor.

 Porém, o que se mostra deveras inócuo é a determinação de 

encaminhamento dos autos ao arquivo provisório para, após 01 (um) ano, 

ser ele encaminhado ao arquivo definitivo.

 Ora, se não exige, a lei, a intimação da Fazenda Pública após o 

transcurso do prazo de suspensão e antes da efetivação do 

arquivamento (artigo 40, parágrafo 2º), o que se pode concluir é que, não 

sendo encontrados bens do devedor, obrigatoriamente os autos serão 

arquivados após a sua suspensão provisória.

 Entretanto, independentemente de estar o feito na fase de suspensão - 

artigo 40 caput da Lei de Execuções Fiscais - ou arquivado, o próprio 

regramento de regência possibilita o desarquivamento dos autos (ou a 

cessação de sua suspensão, evidentemente), acaso sejam localizados 

bens em nome do devedor, passíveis de penhora.

 Assim, a determinação legal de mantença da suspensão do feito por um 

ano para, de forma automática, ser ele remetido ao arquivo após o 

transcurso do prazo é, ao nosso ver, um conjunto de movimentos 

processuais inúteis.

 Ora, mostra-se muito mais condizente com uma dinâmica processual 

célere, não somente para o Poder Judiciário como para os representantes 

judiciais da Fazenda Pública, que sejam os autos arquivados desde já, 

com a expressa menção de suspensão do prazo prescricional pelo 

período de 01 (um) ano, sob a clara possibilidade de serem eles 

desarquivados à qualquer tempo acaso sejam necessárias quaisquer 

posteriores movimentações processuais.

 Mister ressaltar que o encaminhamento dos autos diretamente ao arquivo 

não extingue a execução, eis que a presente decisão não detém cunho 

meritório, podendo o feito ser movimentado – mediante desarquivamento – 

a qualquer tempo antes do implemento da prescrição intercorrente que, no 

presente caso, dar-se-á somente após o período de 05 (cinco) anos 

contados ao findar do prazo de suspensão da prescrição por 01 (um) 

ano, conforme será determinado na presente decisão.

 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 sistêmica de tal 

determinação.

 Fica facultado ao exequente o desarquivamento dos autos à qualquer 

tempo, acaso sejam encontrados bens do devedor, conforme preconiza o 

artigo 40, parágrafo 3º da lei n.º Lei n.º 6.830/90.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se o exequente e, após, arquivem-se os autos.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 58515 Nr: 148-60.2007.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO ARAGUAIA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCOS BARBOSA 

REPRESENTAÇÕES, Jose Marcos Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19077/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 58515 (148-60.2007.8.11.0106)

 Cuida-se Ação de Execução de Título Extrajudicial que COOPERATIVA DE 

CRÉDITO RURAL DO ARAGUAIA MT move em desfavor de JOSÉ MARCOS 

BARBOSA REPRESENTAÇÕES e JOSÉ MARCOS BARBOSA.

 Conforme fl. 219, solicita a exequente pela inclusão dos nomes dos 

executados junto ao SERASAJUD.

 É o relato.

 A inscrição do nome do executado em sistemas de proteção ao crédito se 

trata de uma inovação proposta pela Lei n° 13.105/2015, uma vez que o 

Código de Processo Civil de 1973, nada dispunha a respeito desta 

possibilidade.

 Assim, vejamos.

 Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos 

executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.

 […]

 §3° A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome 

do executado em cadastros de inadimplentes.

 Deste modo, a medida de incluir o nome do executado no cadastro de 

inadimplentes se torna uma medida que integra as possibilidades de ações 

que visem imprimir efetividade à processos de execuções, sendo, 

inclusive, aplicada por diversos tribunais.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

INCLUSÃO DO NOME DA EXECUTADA NOS CADASTROS DE 

INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. Cabível a inscrição do 

executado no SERASAJUD, tal como autorizado pelo art. 782, § 3º, 

CPCAgravo provido.(Agravo de Instrumento, Nº 70082459389, Vigésima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio 

Heinz, Julgado em: 30-10-2019)

(TJ-RS - AI: 70082459389 RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Data de 

Julgamento: 30/10/2019, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: 06/11/2019)

 Neste sentido, DEFIRO o petitório de fl. 219, promovendo a inclusão dos 

executados junto ao SERASAJUD, intimando-se pessoalmente os 
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executados.

 Regista-se que, efetuado o pagamento, a garantia do juízo ou ainda a 

extinção da execução, o cancelamento da inscrição dos executados 

devera ser procedido de forma imediata.

 Ainda, intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se quanto ao prosseguimento do feito.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 66962 Nr: 597-18.2007.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Araguaia - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdete Rodrigues da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19077/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 66962 (597-18.2007.8.11.0106)

 Cuida-se Ação de Execução de Título Extrajudicial que COOPERATIVA DE 

CRÉDITO RURAL DO ARAGUAIA MT move em desfavor de VALDETE 

RODRIGUES DA COSTA

 Conforme fl. 287, solicita a exequente pela inclusão dos nomes dos 

executados junto ao SERASAJUD.

 É o relato.

 A inscrição do nome do executado em sistemas de proteção ao crédito se 

trata de uma inovação proposta pela Lei n° 13.105/2015, uma vez que o 

Código de Processo Civil de 1973, nada dispunha a respeito desta 

possibilidade.

 Assim, vejamos.

 Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos 

executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.

 […]

 §3° A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome 

do executado em cadastros de inadimplentes.

 Deste modo, a medida de incluir o nome do executado no cadastro de 

inadimplentes se torna uma medida que integra as possibilidades de ações 

que visem imprimir efetividade à processos de execuções, sendo, 

inclusive, aplicada por diversos tribunais.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

INCLUSÃO DO NOME DA EXECUTADA NOS CADASTROS DE 

INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. Cabível a inscrição do 

executado no SERASAJUD, tal como autorizado pelo art. 782, § 3º, 

CPCAgravo provido.(Agravo de Instrumento, Nº 70082459389, Vigésima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio 

Heinz, Julgado em: 30-10-2019)

(TJ-RS - AI: 70082459389 RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Data de 

Julgamento: 30/10/2019, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: 06/11/2019)

 Neste sentido, DEFIRO o petitório de fl. 219, promovendo a inclusão do 

nome da executada VALDETE RODRIGUES DA COSTA junto ao 

SERASAJUD, intimando-se pessoalmente desta decisão.

 Registra-se que, efetuado o pagamento, a garantia do juízo ou ainda a 

extinção da execução, o cancelamento da inscrição dos executados 

devera ser procedido de forma imediata.

 Ainda, intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se quanto ao prosseguimento do feito.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 67373 Nr: 994-77.2007.811.0106

 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: José Ambrósio Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11283/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal 

Especializada do Instituto Nacional de Seguridade Social - OAB:

 Referência: Autos n.º67373 (994-77.2007.811.0106)

Considerando que cabe à parte apresentar memória atualizada do débito, 

indefiro o pedido de remessa dos autos ao contador judicial.

Intime-se o exequente para impulsionar o processo no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 06 de fevereiro de 2020.

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 67544 Nr: 72-02.2008.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudia Maria de Souza Oliveira, Maria Izabel dos 

Santos, Wallace Ribeiro Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Novo São Joaquim-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wallace Ribeiro Braga - OAB:MT 

5887/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 67544 (72-02.2008.811.0106)

 Considerando a certidão de fl. 213, INTIME-SE pessoalmente a autora 

CLAUDIA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se quanto ao recebimento do RPV informado em fls. 

203/203-v.

 Fica a parte cientificada que o silêncio será interpretado como quitação da 

obrigação.

 Após, transcorrido o prazo determinado, independente de manifestação, 

remetam-me conclusos para deliberações.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 67617 Nr: 151-78.2008.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. G. Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Novo São Joaquim-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 67617 (151-78.2008.811.0106)

 Intime-se o executado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se quanto a tabela de cálculo apresentada em fl. 107, 

cientificando-lhe que o silêncio será interpretado como concordância.

 Decorrido o prazo, remetam-se conclusos independente de 

manifestações.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 68605 Nr: 567-12.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivani Ferreira dos Santos, Helio Maciel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Ricardo Cordeiro - 
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OAB:MG 96726, Edilson Oliveira Evangelista - OAB:MG 101093, Helio 

Maciel da Silva - OAB:MT 12789/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 68605 (567-12.2009.811.0106)

 Considerando que as partes, exequente e executada, demonstraram 

concordância com os cálculos apresentados (fl.117), HOMOLOGO-OS, 

para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais.

Nos termos do artigo 100 caput da Constituição Federal e da Resolução 

n.º 115, de 29 de Junho de 2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, 

determino a expedição de Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1º 

Região.

Acaso o valor do débito seja inferior à 60 (sessenta) salários mínimos de 

referência, autorizo a substituição do Precatório por Requisição de 

Pequeno Valor – RPV, conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3º 

da Constituição Federal e artigos 3º caput e 17, parágrafo 1º, ambos da lei 

n.º 10.259, de 12 de Julho de 2.001.

Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a expedição de 

alvará para levantamento dos valores, devendo referido alvará ser 

expedido em nome do beneficiário específico.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 06 de fevereiro de 2020.

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 69194 Nr: 366-83.2010.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eusimar Barbosa Lima, João Batista Lima, WANDE 

ALVES DINIZ, Elismar Barbosa Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10927/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 69194 (366-83.2010.811.0106)

 Considerando que a parte exequente demonstrou concordância com os 

cálculos apresentados pela executada, HOMOLOGO-OS, para que surtam 

os seus efeitos jurídicos e legais.

Nos termos do artigo 100 caput da Constituição Federal e da Resolução 

n.º 115, de 29 de Junho de 2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, 

determino a expedição de Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1º 

Região.

Acaso o valor do débito seja inferior à 60 (sessenta) salários mínimos de 

referência, autorizo a substituição do Precatório por Requisição de 

Pequeno Valor – RPV, conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3º 

da Constituição Federal e artigos 3º caput e 17, parágrafo 1º, ambos da lei 

n.º 10.259, de 12 de Julho de 2.001.

Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a expedição de 

alvará para levantamento dos valores, devendo referido alvará ser 

expedido em nome do beneficiário específico.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 07 de fevereiro de 2020.

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 69692 Nr: 195-92.2011.811.0106

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Rodrigues Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 69692 (195-92.2011.811.0106)

 Cuida-se de execução fiscal que a Fazenda Pública Estadual move em 

desfavor de JOÃO RODRIGUES ALVES.

 Colhe-se do petitório de fl. 69 a intenção do exequente no sentido que 

este juízo promova diligências para elucidar o eventual óbito do executado.

 Sem delongas, INDEFIRO o pedido, uma vez que a diligência requisitada é 

incumbida exclusivamente a exequente. Ademais, esta, na figura de ente 

público, possui meios hábeis para satisfazer o ato almejado.

 INTIME-SE a exequente para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sobre o possível falecimento do executado, sob pena de 

arquivamento.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 70198 Nr: 123-71.2012.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Por do Sol, Volnir Tafarel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:MT 12025/O

 Referência: Autos n.º 70198 (123-71.2012.8.11.0106)

 Cuida-se de Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial que 

BANCO DO BRASIL S.A move em desfavor de POSTO POR DO SOL e 

VOLNIR TAFAREL.

 Intimada para dar impulsionamento ao feito, apresenta a autora 

requerimento de diligências concernentes a apreensão da CNH e cartões 

de créditos que possam vir a possuir ambos os requeridos.

 É o relato. Decido.

 Ocorrendo a tempestiva e devida notificação do devedor para o 

pagamento da dívida ou para nomeação de bens à penhora e não tendo 

ele cumprido espontaneamente a obrigação nem indicado bens passíveis 

de constrição, passou-se à execução forçada da obrigação.

 Contudo, promovidas diligências tendentes à localização de bens 

passíveis de penhora, nada fora localizado para ser constrito, restando 

infrutíferas as tentativas do exequente em ver liquidado o débito.

 Nesse passo, factível a adoção de medidas, ainda que atípicas, porém, 

necessárias e proporcionais, tendentes à satisfação da obrigação.

 Com efeito, tal possibilidade encontra-se elencada em nosso Novel Código 

de Processo Civil, em seu artigo 139, inciso IV, do Código de Processo 

Civil, cuja literalidade, permite ao Juízo, a adoção de tais medidas.

 Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou neste 

sentido, admitindo medidas como a suspensão da CNH e cartões de 

crédito, negando, contudo, medidas restritiva ao direito de ir e vir, a 

exemplo da suspensão e/ou apreensão do passaporte, consoante ementa 

que ora colaciono:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. CPC/2015. 

INTERPRETAÇÃO CONSENTÂNEA COM O ORDENAMENTO 

CONSTITUCIONAL. SUBSIDIARIEDADE, NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E 

PROPORCIONALIDADE. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. COAÇÃO ILEGAL. 

CONCESSÃO DA ORDEM. SUSPENSÃO DA CNH. NÃO CONHECIMENTO.” 

(RHC 97.876/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018).

 Assim sendo e considerando, sobretudo, que a suspensão da CNH, bem 

como o cancelamento de cartões de crédito, são medidas proporcionais 

que não ferem o direito de ir e vir do executado, viável o acolhimento dos 

pedidos formulados às fls. 141/143, eis que formulados nos termos 

supramencionados.

 Ante o exposto, defiro os pedidos retro formulados. Por consequência, 

oficie ao DETRAN ordenando a suspensão da Carteira de Habilitação dos 

executados, até a ultimação da presente execução.

 Sem prejuízo, intime-se a exequente a indicar nos autos, no prazo de 10 

dias, as empresas administradoras de cartões de crédito, com as quais a 

executada mantém referido vínculo.

 Após, oficie referidas empresas a promoverem a suspensão de créditos 

em favor da executada, até adimplemento da dívida versada nestes autos.

 Ainda, intime-se a exequente para que, nos mesmos 10 (dez) dias, dê 

prosseguimento ao feito, pugnando pelo que entender de direito, a fim de 

localizar bens da executada.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 70209 Nr: 134-03.2012.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Gomes Ferreira, WANDE ALVES DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10927/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 70209 (134-03.2012.811.0106)

Considerando que foi apresentada conta bancária de titularidade do 

beneficiado (fl.155), para recebimento do valor principal (fl.140), autorizo a 

expedição de alvará para liberação de valores.

Diante da indisponibilidade temporária da rede local, autorizo, 

excepcionalmente, a expedição de alvará por meio da Secretaria Judicial, 

devendo este magistrado ser informado eletronicamente acerca da 

expedição, para assinatura digital.

Após, e determino o arquivamento do feito com as baixas e anotações 

pertinentes.

Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 71576 Nr: 892-45.2013.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matrinchã Transmissora de Energia (TP NORTE) S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Calupa Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Coli Pedreira Vianna - 

OAB:PR 82780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Ricardo Salonski 

Martins - OAB:RO 1084, Silvane Secagno - OAB:RO 5.020

 Referência: Autos n. 71576 (892-45.2013.8.11.0106)

 Trata-se de Ação de Constituição de Servidão Administrativa com Liminar 

de Imissão de Posse que A MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP 

NORTE) S.A move em desfavor de AGROPECUÁRIA CALUPA LTDA.

 Solicitada a realização de perícia técnica por ambas as partes, conforme 

fls. 527/530-v, é apresentado o plano de serviço, bem como os honorários 

indicados pelo expert nomeado, totalizando a quantia de R$ 186.900,00 

(cento e oitenta e seis mil, novecentos reais).

 Intimadas quanto a proposta apresentada, requerente e requerido 

manifestam-se pela discordância dos valores, porquanto apresentado 

valor avultado, ultrapassando inclusive o valor da causa.

 Neste seguimento, considerando as manifestações de fls. 532/534, 

NOMEIO o Sr. Pedro Antônio de Oliveira Dias, podendo ser localizado no 

endereço Rua Nova Esperança, n°607, Bairro Jardim Riva, cidade de 

Primavera do Leste – MT, com telefone (66) 9.9232-2268, conforme se 

extrai do bando de peritos cadastrados junto o TJMT.

 INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistentes técnicos e 

apresentarem os quesitos, em 15 (quinze) dias (art. 465, §1º, CPC/2015).

INTIME-SE o perito nomeado para que, no prazo de 05 (cinco) dias informe 

se aceita a nomeação, bem como apresente sua proposta de honorários 

(Art. 465, §2º, CPC/2015).

Havendo resposta negativa, voltem-me conclusos para deliberação.

No caso de aceitação da nomeação e apresentação dos honorários, 

INTIMEM-SE as partes, a fim de que no prazo de 05 (cinco) dias depositem 

os valores relativos aos honorários, ou, contestando a proposta 

apresentada, sob pena de preclusão.

Efetuado o depósito, INTIME-SE pessoalmente o expert nomeado, com 

cópia dos quesitos formulados, para realizar a perícia e apresentar laudo 

em 30 (trinta) dias, contados da juntada da intimação, informando ao juízo 

a data agendada para o ato o mais breve possível.

Agendada a perícia, INTIMEM-SE as partes e os assistentes técnicos 

eventualmente indicados, com URGÊNCIA.

Apresentado o laudo pericial, sem necessidade de conclusão dos autos, 

DÊ-SE vista às partes para que se manifestem e requeiram o que 

entenderem cabível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

concordância tácita.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 72051 Nr: 278-06.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilza Augusta dos Santos, André Luis 

Nascimento da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:MT 12025/O

 Referência: Autos n.º 72051 (278-06.2014.8.11.0106)

 Cuida-se de Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial que 

BANCO DO BRASIL S.A move em desfavor de MARILZA AUGUSTA DOS 

SANTOS e ANDRE LUIS NASCIMENTO DA SILVA.

 Intimada para dar impulsionamento ao feito, apresenta a autora 

requerimento de diligências concernentes a apreensão da CNH e cartões 

de créditos que possam vir a possuir ambos os requeridos.

 É o relato. Decido.

 Ocorrendo a tempestiva e devida notificação do devedor para o 

pagamento da dívida ou para nomeação de bens à penhora e não tendo 

ele cumprido espontaneamente a obrigação nem indicado bens passíveis 

de constrição, passou-se à execução forçada da obrigação.

 Contudo, promovidas diligências tendentes à localização de bens 

passíveis de penhora, nada fora localizado para ser constrito, restando 

infrutíferas as tentativas do exequente em ver liquidado o débito.

 Nesse passo, factível a adoção de medidas, ainda que atípicas, porém, 

necessárias e proporcionais, tendentes à satisfação da obrigação.

 Com efeito, tal possibilidade encontra-se elencada em nosso Novel Código 

de Processo Civil, em seu artigo 139, inciso IV, do Código de Processo 

Civil, cuja literalidade, permite ao Juízo, a adoção de tais medidas.

 Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou neste 

sentido, admitindo medidas como a suspensão da CNH e cartões de 

crédito, negando, contudo, medidas restritiva ao direito de ir e vir, a 

exemplo da suspensão e/ou apreensão do passaporte, consoante ementa 

que ora colaciono:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. CPC/2015. 

INTERPRETAÇÃO CONSENTÂNEA COM O ORDENAMENTO 

CONSTITUCIONAL. SUBSIDIARIEDADE, NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E 

PROPORCIONALIDADE. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. COAÇÃO ILEGAL. 

CONCESSÃO DA ORDEM. SUSPENSÃO DA CNH. NÃO CONHECIMENTO.” 

(RHC 97.876/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018).

 Assim sendo e considerando, sobretudo, que a suspensão da CNH, bem 

como o cancelamento de cartões de crédito, são medidas proporcionais 

que não ferem o direito de ir e vir do executado, viável o acolhimento dos 

pedidos formulados às fls. 102/105, eis que formulados nos termos 

supramencionados.

 Ante o exposto, defiro os pedidos retro formulados. Por consequência, 

oficie ao DETRAN ordenando a suspensão da Carteira de Habilitação dos 

executados, até a ultimação da presente execução.

 Sem prejuízo, intime-se a exequente a indicar nos autos, no prazo de 10 

dias, as empresas administradoras de cartões de crédito, com as quais a 

executada mantém referido vínculo.

 Após, oficie referidas empresas a promoverem a suspensão de créditos 

em favor da executada, até adimplemento da dívida versada nestes autos.

 Ainda, intime-se a exequente para que, nos mesmos 10 (dez) dias, dê 

prosseguimento ao feito, pugnando pelo que entender de direito, a fim de 

localizar bens da parte ré.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 72146 Nr: 342-16.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gildomar Tavares da Silva, Selma Madalena de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 72146 (342-16.2014.811.0106)

 Aduz a exequente que, após a realização de consultas extrajudiciais, 

estas restaram-se infrutíferas, esgotando assim todas as tentativas para 

localizar eventual patrimônio e, desfavor dos executados, solicitando ao 

final a consulta pelo sistema Infojud, bem como solicitando a DRF, cópias 

da declaração de renda e bens dos executados (fls. 145/146-v).

 É o relatório. Decido.

 Conforme dantes explanado (fl. 142/143-v), em uma breve pesquisa na 

internet, é possível localizar empresas privadas que prestam serviços de 

busca de bens, estando deste modo, ao alcance da executada.

 Tão logo, ainda não há o que falar de esgotamento de medidas 

extrajudiciais para localização de bens, e, o pedido de reconsideração 

apresentado pela exequente não é suficiente para almejar uma decisão 

diversa daquela já indeferida em outra oportunidade considerando a 

ausência de fato novo.

 No que diz respeito a requisição da declaração de renda e bens dos 

executados, este pedido de igual modo não deve prosperar. A quebra de 

sigilo fiscal deve ser vista com sérios cuidados, pois tratando-se de 

garantia constitucional garantida ao contribuinte, esta só poderá ser 

afastada quando houver risco significativo ao Erário Público, o que não é o 

caso.

 Intime-se a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, impulsione 

o processo, requerendo medidas que efetivamente possam solver o 

presente feito, sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 72980 Nr: 782-12.2014.811.0106

 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): Fernando Carlos da Costa, Silvana de Jesus 

Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 72980 (782-12.2014.811.0106)

 Não tendo sido o débito do executado quitado, fora a parte exequente 

instada a manifestar-se.

 Não tendo trazido aos autos a informação necessária ao impulsionamento 

do processo – qual seja a indicação de bens penhoráveis de propriedade 

do executado, a parte limitou-se a requerer, em juízo, a expedição de 

pedido de informações a órgãos/instituição, com vistas a produção da 

informação que se pretende.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório do necessário. Passo à decisão.

Fundamentação

 Já tornara-se lugar comum, nos dias de hoje, quererem as partes 

transferir ao Poder Judiciário uma incumbência que somente a elas 

pertence.

 O acolhimento de pleitos de tal natureza é uma das grandes causas do 

conhecido congestionamento processual e ineficácia do princípio 

constitucional da razoável duração do processo.

 No caso dos autos, verifica-se que a parte intenciona diligências 

tendentes a trazer aos autos informações que integram o típico ato 

processual de postulação, qual seja a indicação de bens penhoráveis de 

propriedade do executado, ante a inércia deste em perfazer referida 

indicação.

 A intervenção judicial na contenda deve resumir-se à decisão acerca do 

objeto controvertido e a solvência e condução das questões processuais. 

Não cabe ao Poder Judiciário acolher ato cuja efetivação é de obrigação 

única e exclusiva da parte, a qual pode, por exemplo, requerer certidões 

de cartórios imobiliários e do Departamento de Trânsito acerca da 

existência de bens em nome do executado.

 Quanto a este último, saliente-se que totalmente descabida e ilegal seria 

eventual negativa do órgão de trânsito, eis que a propriedade de um 

veículo é, em tese, de menor significância do que a de um imóvel e, como é 

cediço, as informações imobiliárias são públicas, bastando a qualquer 

interessado dirigir-se a uma serventia extrajudicial para ter acesso à tais 

informações que, diga-se de passagem, podem incluir inclusive o 

endereço do proprietário.

 Numa rápida e não muito aprofundada pesquisa pela rede mundial de 

computadores, é possível claramente perceber a plena possibilidade do 

fornecimento, pelo órgão de trânsito, das informações perquiridas, sendo 

comum em vários sítios eletrônicos de congêneres de outras unidades da 

Federação a menção inclusive à forma como deve dar-se tal solicitação e 

a documentação que deva acompanhá-la.

 Citemos, exemplificadamente, o caso do Departamento de Trânsito do 

E s t a d o  d e  M i n a s  G e r a i s  –  D E T R A N / M G  ( f o n t e : 

https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/certidoes/certidao-para-acoes-judi

ciais) e do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF 

( f o n t e : 

http://www.detran.df.gov.br/component/content/article/271-veiculos/285-p

esquisa-cadastral.html), sendo que neste último consta inclusive a 

expressa menção de que o “requerimento para obtenção de informações 

de terceiros somente poderá ser solicitado por advogado com 

identificação da OAB, motivado por ação judicial”.

 Além do mais, é de bom alvitre ressaltar que – também – por uma vaga 

pesquisa no sítio eletrônico “Google”, fora possível identificar várias 

empresas privadas que prestam serviços de busca de bens, 

evidentemente que por meio de pagamento. Um dos serviços comumente 

prestados é a busca de veículos em nome de determinada pessoa.

 Não cabe aqui, na presente decisão, citar este órgão julgador o nome ou 

endereço eletrônico de tais empresas, pois não é dado ao Poder Judiciário 

a efetivação de publicidade comercial.

 A menção à tal situação é somente para explanar que há, sim, plenas 

possibilidades da parte buscar bens em nome do executado, sem que seja 

necessária a intervenção judicial.

 Insta ainda consignar que a própria Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, 

aprovada por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, que trata de 

regramento normativo administrativo de observância obrigatória por todos 

os Juízes do Estado de Mato Grosso, é clara ao especificar as funções do 

sistema RENAJUD, não mencionando, em seu artigo 150 caput, qualquer 

possibilidade de consulta:

Art. 150. O Sistema RENAJUD é uma ferramenta que possibilita tanto 

inserção quanto a retirada de constrições judiciais dos veículos 

encontrados na Base Índica Nacional (BIN) do Registro Nacional de 

Veículos Automotores (RENAVAM), integrando o Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN.

 Verifica-se, por uma vaga leitura do referido dispositivo, que o sistema em 

questão serve somente à inserção e retirada de constrições judiciais de 

veículos, não servindo para consulta, mormente executiva.

 Mais severas ainda são as restrições administrativas, constantes no 

mesmo regramento de observância obrigatória citado, quanto à utilização 

do sistema INFOJUD, eis que o artigo 476 caput é específico ao aduzir 

que:

Art. 476. As requisições de informações à Receita Federal para apuração 

de endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão 

deferidas pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os 

meios possíveis para obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição. (grifos 

nossos).

 Analisando o citado artigo, percebe-se que somente caberá a sua 

utilização quanto o requerente justificar – evidentemente de forma 

comprovada – que esgotou todos os meios possíveis para obter a 

informação que pretende, o que não é o caso dos autos.

 Portanto, sendo a declinação dos bens penhoráveis atribuição exclusiva 
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da parte e não sendo, pelo exequente, demonstrado que diligenciou 

minimamente neste sentido, indefiro o pleito de expedição de pedido de 

informações.

 Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

impulsione o processo, requerendo medidas que efetivamente possam 

solver o feito, sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 73620 Nr: 248-34.2015.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Santos Farias, Moacir Jesus 

Barboza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 73620 (248-34.2015.811.0106)

Considerando a juntada de procuração específica para a liberação de 

valores, com firma reconhecida, da qual consta o valor originalmente 

depositado e sua procedência, AUTORIZO a expedição de alvará para a 

conta indicada às fls. 92-v.

Diante da indisponibilidade temporária da rede local, autorizo, 

excepcionalmente, a expedição de alvará por meio da Secretaria Judicial, 

devendo este magistrado ser informado eletronicamente acerca da 

expedição, para assinatura digital.

Após, determino o arquivamento do feito com as baixas e anotações 

pertinentes.

Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 73692 Nr: 271-77.2015.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO ANDRE BRUNETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/5.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 73692 (271-77.2015.811.0106)

 Cuida-se de Ação de Execução Por Título Extrajudicial que Banco 

Bradesco S/A move em desfavor de SILVIO ANDRE BRUNETA.

 Nos termos do acórdão de fls. 114/116, autorizo a indisponibilidade e 

bloqueio de valores em nome do executado, no exato montante do débito 

atualizado, ação esta que deverá ser perfeita por meio do sistema 

informatizado BACENJUD.

 Neste sentido, considerando que os valores informados pelo exequente 

em fl. 96 foram apresentados no dia 24 de julho de 2019, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente tabela atualizada 

de débito para a promoção da penhora online.

 Após o período, remetam-me os autos conclusos para deliberações, 

independente de manifestações.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 80104 Nr: 832-96.2018.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DWFdO, NAFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludmila de Oliveira Sampaio - 

OAB:MT 26749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 80104 (832-96.2018.811.0106)

 Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, sob o rito prisional, movida 

por David Webert Ferreira e Naiara Alyne Ferreira dos Santos em 

desfavor de ALESSANDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA.

 Conforme petitório de fl. 36, requer a autora pela busca junto a sistemas 

conveniados do ETJMT para a localização de informações sobre o 

endereço do executado, de modo a promover sua citação.

 Compulsando aos autos, verifico que apenas fora oportunizada uma 

única diligência no intuito de promover a citação do executado, conforme 

precatória de fl. 30-v.

 Insta ainda consignar que a própria Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, 

aprovada por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, que trata de 

regramento normativo administrativo de observância obrigatória por todos 

os Juízes do Estado de Mato Grosso, é clara ao especificar as funções do 

sistema RENAJUD, não mencionando, em seu artigo 150 caput, qualquer 

possibilidade de consulta:

Art. 150. O Sistema RENAJUD é uma ferramenta que possibilita tanto 

inserção quanto a retirada de constrições judiciais dos veículos 

encontrados na Base Índica Nacional (BIN) do Registro Nacional de 

Veículos Automotores (RENAVAM), integrando o Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN.

 Verifica-se, por uma vaga leitura do referido dispositivo, que o sistema em 

questão serve somente à inserção e retirada de constrições judiciais de 

veículos, não servindo para consulta, mormente executiva.

 Mais severas ainda são as restrições administrativas, constantes no 

mesmo regramento de observância obrigatória citado, quanto à utilização 

do sistema INFOJUD, eis que o artigo 476 caput é específico ao aduzir 

que:

Art. 476. As requisições de informações à Receita Federal para apuração 

de endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão 

deferidas pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os 

meios possíveis para obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição. (grifos 

nossos).

 Neste sentido, não tendo a parte autora comprovado o esgotamento dos 

meios possíveis para obter as informações que desejam, o indeferimento 

dos pedidos de fl. 36 é medida de rigor.

 Intime-se a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se quanto a diligências para a citação do executado, sob pena 

de extinção.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 82345 Nr: 55-43.2020.811.0106

 AÇÃO: Exceções->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hudson Borges dos Reis - 

OAB:MT 27109/O, Kenia Cristina Borges - OAB:MT 16122/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal 

Especializada do Instituto Nacional de Seguridade Social - OAB:

 Cuida-se os autos de Execução de Multa Astreintes distribuída em autos 

apartados.

 Analisando o feito, vê-se que houvera equívoco em sua distribuição, eis 

que não haveria a necessidade de novo feito, mas somente de juntada 

dos documentos (pedido incidental) no feito de origem.

Assim, não há porque surgir um novo feito, se já ha outro em que a 

execução pode ser pleiteada.

Ademais, nota-se que a culpa no equívoco da distribuição decorrera de 

ato da própria parte, que postulara por “distribuição por dependência”.

Diante do exposto, determino o arquivamento dos presentes autos, 
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devendo a parte, acaso intencione, peticionar nos autos respectivos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 68213 Nr: 180-94.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teonilio Pereira do Nascimento, Moacir Jesus Barboza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - OAB:MT 

2376/O, Moacir Jesus Barboza - OAB:MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 68213 (180 – 94.2009.811.0106)

 DEFIRO a liberação ao patrono da exequente do valor vinculado ao 

processo (fl. 146), referente aos honorários sucumbenciais, conforme 

pleito de fl. 152.

 Diante da indisponibilidade temporária da rede local, autorizo, 

excepcionalmente, a expedição de alvará por meio da Secretaria Judicial, 

devendo este magistrado ser informado eletronicamente acerca da 

expedição, para assinatura digital.

 Após, aguarde-se o feito em secretaria, até que o executado deposite 

nos autos os valores da requisição de pagamento de fl. 141.

 Consigo, desde já, que a liberação dos valores devidos à exequente 

deverá ser feita em conta bancária em nome da própria parte, ou em nome 

de terceiro, desde que com instrumento de mandato específico para a 

prática de tal ato.

 Por fim, venham-me conclusos.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 68715 Nr: 682-33.2009.811.0106

 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: Dionísio de Souza Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - OAB:MT 

12789/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 68715 (682-33.2009.811.0106)

Considerando a manifestação de fls.176, INTIME-SE o executado, para, no 

prazo de 10 (dez) dias, comprovar a implantação bem como informar a 

esse juízo a data de início de pagamento (DIP), do benefício concedido ao 

Sr. DIONÍSIO DE SOUZA LIMA por sentença.

Com resposta, abra-se vista à exequente para requerer o que entender de 

direito.

Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 69190 Nr: 356-39.2010.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euripa Candida de Oliveira, WANDE ALVES DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10927/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 69190 (356-39.2010.811.0106)

INTIME-SE o requerido para que, em 05 (cinco) dias, se manifeste acerca 

da habilitação da falecida autora.

Após, venham-me conclusos para análise.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 69297 Nr: 471-60.2010.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cloves Batista, Helio Maciel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Ricardo Cordeiro - 

OAB:MG 96726, Edilson Oliveira Evangelista - OAB:MG 101093, Helio 

Maciel da Silva - OAB:MT 12789/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 69297 (471-60.2010.811.0106)

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

No caso dos autos, percebe-se pela documentação encartada às fls. 

147/148, que a parte demonstrou documentalmente a quitação da 

obrigação.

Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 

42/08, fica dispensado o registro da sentença.

Considerando a juntada de procuração específica para a liberação de 

valores, com firma reconhecida, da qual consta o valor originalmente 

depositado e sua procedência, AUTORIZO a expedição de alvará para a 

conta indicada às fls. 154-v.

 Diante da indisponibilidade temporária da rede local, autorizo, 

excepcionalmente, a expedição de alvará por meio da Secretaria Judicial, 

devendo este magistrado ser informado eletronicamente acerca da 

expedição, para assinatura digital.

Após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 71805 Nr: 113-56.2014.811.0106

 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 Catarina Lopes, Helio Maciel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Ricardo Cordeiro - 

OAB:MG 96726, Edilson Oliveira Evangelista - OAB:MG 101093, Helio 

Maciel da Silva - OAB:MT 12789/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 71805 (13-56.2014.811.0106)

Considerando que foi apresentada conta bancária de titularidade do 

beneficiado (fl.124), para recebimento do valor principal (fl.102), autorizo a 

expedição de alvará para liberação de valores.

Diante da indisponibilidade temporária da rede local, autorizo, 

excepcionalmente, a expedição de alvará por meio da Secretaria Judicial, 

devendo este magistrado ser informado eletronicamente acerca da 

expedição, para assinatura digital.

Após, determino o arquivamento do feito com as baixas e anotações 

pertinentes.

Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 74188 Nr: 460-55.2015.811.0106

 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 Creuza Pereira Santos, Moacir Jesus Barboza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - OAB:MT 

2376/O, Moacir Jesus Barboza - OAB:MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 74188 (460-55.2015.811.0106)

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

No caso dos autos, percebe-se pela documentação encartada às fls. 

83/84, que a parte demonstrou documentalmente a quitação da obrigação.

Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 

42/08, fica dispensado o registro da sentença.

Considerando a juntada de procuração específica para a liberação de 

valores, com firma reconhecida, da qual consta o valor originalmente 

depositado e sua procedência, AUTORIZO a expedição de alvará para a 

conta indicada às fls. 93-v.

 Diante da indisponibilidade temporária da rede local, autorizo, 

excepcionalmente, a expedição de alvará por meio da Secretaria Judicial, 

devendo este magistrado ser informado eletronicamente acerca da 

expedição, para assinatura digital.

Após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 75231 Nr: 205-63.2016.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdiza da Silva Oliveira, Nemias Batista Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:MT 4544/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 75231 (205-63.2016.811.0106)

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

No caso dos autos, percebe-se pela documentação encartada às fls. 

59/60, que a parte demonstrou documentalmente a quitação da obrigação.

Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

DEFIRO a liberação ao patrono da parte exequente do valor vinculado ao 

processo (fl. 60), referente aos honorários sucumbenciais, conforme 

pleito de fl.67.

Diante da indisponibilidade temporária da rede local, autorizo, 

excepcionalmente, a expedição de alvará por meio da Secretaria Judicial, 

devendo este magistrado ser informado eletronicamente acerca da 

expedição, para assinatura digital.

Quanto aos valores principais, na petição de fl. 67, o patrono da parte 

autora postulou pela liberação dos valores vinculados aos presentes 

autos em conta bancária de titularidade diversa do credor/beneficiário, 

justificando para tal que a procuração anexada aos autos daria ao 

advogado poderes para receber.

É certo que tanto a doutrina quanto a jurisprudência pátria, inclusive no 

âmbito administrativo do Conselho Nacional de Justiça, já pacificaram o 

entendimento segundo o qual a procuração outorgando poderes ao 

advogado prescinde de reconhecimento de firma para a outorga de 

poderes especiais.

No entanto, tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção 

de algumas cautelas.

Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das requisições de 

pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda Pública, os valores 

são depositados diretamente em conta bancária vinculada ao credor, lhe 

sendo possível o saque independentemente de maiores formalidades.

Porém, na mesma situação, quando se trata de saque por terceiros 

(mandatários/procuradores), a legislação permite à Instituição Bancária a 

adoção de expedientes garantidores da segurança na transação.

Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 2.009, dispôs 

expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º:

 § 7o O saque por meio de procurador somente poderá ser feito na 

agência destinatária do depósito, mediante procuração específica, com 

firma reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência.

 Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade para uma 

instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder Judiciário 

não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, trata-se de 

transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar sério prejuízo 

à parte.

Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de valores da maneira 

postulada e, por conseguinte, determino que seja o requerente intimado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração 

específica para tal, com firma reconhecida, da qual constem o valor 

originalmente depositado e sua procedência.

Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado pessoalmente 

(preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por mandado) acerca 

da existência dos valores vinculados ao presente feito de sua titularidade.

Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 

42/08, fica dispensado o registro da sentença.

Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

Com o trânsito em julgado, independentemente de nova deliberação, 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 76930 Nr: 209-66.2017.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raul Darci Dolzan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elisvaldo da Silva, Abel José da Silva, Banco 

do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2496/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORAH KAROLLINNY DE 

OLIVEIRA FERREIRA - OAB:MT 22114/O, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2496/B, Samoel da Silva - OAB:MT 5621/O, Samoelson Antônio 

Oliveira da Silva - OAB:MT 23943/O

 Referência: Autos n.º 76930 (209-66.2017.811.0106)

 Cuida-se de cumprimento de sentença que o Espólio de Raul Darci Dolzan 

move em desfavor de ELISVALDO DA SILVA e ABEL JOSÉ DA SILVA.

 Conforme aponta certidão de fl. 97, até o presente momento, não fora 

colecionado aos autos a devida procuração do causídico subscritor de fl. 

70.

 Compulsando o feito, verifico que na oportunidade do petitório, requer o 

causídico prazo para a juntada de procuração no devido prazo legal. 

Registra-se que o pedido fora feito em 04.07.2018, ultrapassando 

consideravelmente o prazo legal sem a regularização do feito.
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 Em razão desta inércia, determinada a manifestação da exequente (fl. 95) 

na data de 25.07.2019, não fora a parte intimada conforme certidões de 

fls. 96/96-v, prejudicando assim o cumprimento do que lhe fora 

determinado.

 Neste sentido, a fim de solver eventual nulidade processual, INTIME-SE 

PESSOALMENTE o representante da parte autora, na pessoa de NINA 

TEREZA DE OLIVEIRA DOLZAN, para que manifeste-se, no prazo de 15 

(quinze) dias, quanto ao alegado em impugnação de fls. 90/93, devendo, 

na mesma oportunidade, regularizar a situação do causídico nomeado 

para a defesa.

 Transcorrido o prazo, independente de manifestações, remetam-me 

conclusos para deliberações.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 77354 Nr: 481-60.2017.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dejair Lourencette, Carlos Royttmen Pires da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 77354 (481-60.2017.811.0106)

 Considerando que a parte executada demonstrou concordância com os 

cálculos apresentados pela exequente, HOMOLOGO-OS, para que surtam 

os seus efeitos jurídicos e legais.

Nos termos do artigo 100 caput da Constituição Federal e da Resolução 

n.º 115, de 29 de Junho de 2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, 

determino a expedição de Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1º 

Região.

Acaso o valor do débito seja inferior à 60 (sessenta) salários mínimos de 

referência, autorizo a substituição do Precatório por Requisição de 

Pequeno Valor – RPV, conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3º 

da Constituição Federal e artigos 3º caput e 17, parágrafo 1º, ambos da lei 

n.º 10.259, de 12 de Julho de 2.001.

Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a expedição de 

alvará para levantamento dos valores, devendo referido alvará ser 

expedido em nome do beneficiário específico.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 06 de Fevereiro de 2020

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 79677 Nr: 635-44.2018.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mivalda Inacia de Araujo, Douglas Rodrigues Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 79677 (635-44.2018.811.0106)

Considerando que a parte executada demonstrou concordância com os 

cálculos apresentados pela exequente, HOMOLOGO-OS, para que surtam 

os seus efeitos jurídicos e legais.

Nos termos do artigo 100, caput, da Constituição Federal e da Resolução 

n.º 115, de 29 de Junho de 2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, 

determino a expedição de Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1º 

Região.

Acaso o valor do débito seja inferior à 60 (sessenta) salários mínimos de 

referência, autorizo a substituição do Precatório por Requisição de 

Pequeno Valor – RPV, conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3º 

da Constituição Federal e artigos 3º caput e 17, parágrafo 1º, ambos da lei 

n.º 10.259, de 12 de Julho de 2.001.

Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a expedição de 

alvará para levantamento dos valores, devendo referido alvará ser 

expedido em nome do beneficiário específico.

Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 5034 Nr: 63-74.2007.811.0106

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilda F. Souza Mercearia- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Pereira Lopes - 

OAB:MT 16038/O

 Referência: Autos n.º 5034 (63-74.2007.811.0106)

 Cuida-se de Ação de Execução Fiscal que a FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL move em desfavor de GILDA F. SOUZA MERCEARIA - ME.

 À fl. 200, com pedido datado em 15 de outubro de 2019, postula a parte 

autora pela suspensão do processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta 

dias), para resolução de procedimentos internos.

 Em razão disto, DEFIRO o pedido formulado pela exequente, suspendendo 

o feito pelo prazo de 90 (noventa dias), levando em consideração a 

data/análise do pedido.

 Decorrido o prazo, intime-se o exequente para que em 15 (quinze) dias, 

manifeste-se quanto o prosseguimento do feito.

 Registra-se que o silêncio será interpretado como quitação da obrigação, 

culminando na extinção da execução, nos termos do artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 66672 Nr: 304-48.2007.811.0106

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wlladmir Marques de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 66672 (304-48.2007.811.0106)

 Cuida-se de Ação de Execução Fiscal que a FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL move em desfavor de WLLADIMIR MARQUES DE FREITAS.

 Às fls. 145/146-v, com pedido datado em 06 de novembro de 2019, 

postula a parte autora pela suspensão do processo pelo prazo de 120 

(cento e vinte dias), para resolução do processo de compensação.

 Em razão disto, DEFIRO o pedido formulado pela exequente, suspendendo 

o feito pelo prazo de 60 (sessenta dias), levando em consideração a 

data/análise do pedido.

 Decorrido o prazo, intime-se o exequente para que em 15 (quinze) dias, 

manifeste-se quanto o prosseguimento do feito.

 Registra-se que o silêncio será interpretado como quitação da obrigação, 

culminando na extinção da execução, nos termos do artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 66779 Nr: 380-72.2007.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edynelson Guadagnin, Ines dos Santos 

Guadagnin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Humberto Prado - 

OAB:MT 7357/O

 Referência: Autos n.º 66779 (380-72.2007.811.0106)

 Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial que Banco do Brasil 

S.A move em desfavor de EDYNELSON GUADAGNIN e INES DOS SANTOS 

GUADAGNIN.

 Colecionam-se aos autos novo pedido de penhora da aeronoave do 

executado Edynelson (fls. 281/283).

 Considerando que o pleito já fora matéria de decisão (fls. 263/263-v, e 

que pela exequente não foram apresentadas informações que pudessem 

ensejar em uma mudança fática até o momento, INDEFIRO o petitório em 

sua integralidade.

 Ainda, verifico que na decisão de fls. 263/263-v, determinou-se a 

exequente que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentasse a matrícula do 

imóvel constrito atualizado, bem como comprovasse a devida averbação. 

Neste contesto, a exequente apresenta pedido de dilação do prazo para a 

respectiva diligência, concedendo-lhe 30 (trinta) dias para tal ato.

 Contudo, a petição em comento (fls. 265/266) possui data de protocolo em 

11.06.2019, e, até o presente momento não fora colecionado aos autos o 

que era requisitado.

 Diante deste cenário, REVOGO a penhora de fl. 126, expedindo-se o 

necessário.

 Intime-se a exequente, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se quanto o prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 67417 Nr: 974-86.2007.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Felício de Souza, Ângela Maria Amaro de 

Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 67417 (974-86.2007.811.0106)

 Considerando que os embargos de terceiro (cód. 78188) declarou a 

nulidade dos atos de expropriação praticados nestes respectivos autos, 

imperioso que se proceda a restituição integral dos valores dispendidos 

pelo arrematante Gildemar Procopio dos Santos (fl. 263), levantando os 

valores vinculados nos autos, incluindo a comissão paga ao leiloeiro.

 Por fim, considerando o teor das fls. 274/276-v, intime-se o exequente 

BANCO BRADESCO S/A, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se quanto ao prosseguimento do feito.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 68864 Nr: 39-41.2010.811.0106

 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: Calixto José de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - OAB:MT 

2376/O, KÁTIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:SP 167929, 

Moacir Jesus Barboza - OAB:MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 68864 (39-41.2010.811.0106)

 Considerando que a parte exequente demonstrou concordância com a 

correção monetária imposta pela executada, HOMOLOGO OS CÁLCULOS, 

para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais.

Nos termos do artigo 100 caput da Constituição Federal e da Resolução 

n.º 115, de 29 de Junho de 2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, 

determino a expedição de Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1º 

Região.

Acaso o valor do débito seja inferior à 60 (sessenta) salários mínimos de 

referência, autorizo a substituição do Precatório por Requisição de 

Pequeno Valor – RPV, conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3º 

da Constituição Federal e artigos 3º caput e 17, parágrafo 1º, ambos da lei 

n.º 10.259, de 12 de Julho de 2.001.

Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a expedição de 

alvará para levantamento dos valores, devendo referido alvará ser 

expedido em nome do beneficiário específico.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 06 de Fevereiro de 2020

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 69172 Nr: 348-62.2010.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euripa Candida de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10927/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 69172 (348-62.2010.811.0106)

 Cuida-se de cumprimento de sentença em que, falecido o autor, iniciou-se 

procedimento de habilitação, na forma dos arts. 687 e ss., do CPC. Em 

suma, VILMAR GOMES DE OLIVEIRA, REGINA CANDIDA DE OLIVEIRA 

GOMES, FIRMINA GOMES DE SOUZA AIER, DESIMAR GOMES DE 

OLIVEIRA, GLAUCIANE GOMES DE OLIVEIRA e LUCAS GOMES DE 

OLIVEIRA pretende suceder no feito a demandante EURIPA CANDIDA DE 

OLIVEIRA, falecida durante o feito.

 Para fins de registro, os requerentes Glauciane Gomes de Oliveira e 

Lucas Gomes de Oliveira sucedem sua falecida genitora, a senhora 

VILMA CANDIDA DE OLIVEIRA, que por sua vez, é filha da senhora Euripa. 

Em razão disso, ambos os requerentes representam, em conjunto, uma 

parte com relação à divisão dos valores.

 Sem delongas, o pedido de habilitação é de ser julgado procedente. Na 

linha do art. 112, da Lei 8.213/91, o dependente habilitado à pensão por 

morte se sobrepõe aos sucessores definidos no Código Civil, de modo 

que, no caso em tela, o documento colacionado à fl. 176v denota ser o 

peticionante da habilitação beneficiário da pensão por morte da falecida 

autora. Segue entendimento consolidado sobre o tema:

 PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE 

RURAL. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. 

RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS SOMENTE AOS DEPENDENTES 

HABILITADOS À PENSÃO POR MORTE. EXCLUÍDOS OS SUCESSORES NA 

FORMA DA LEI CIVIL.1. Conforme tese firmada no Incidente de Assunção 

de Competência nº 5051425-36.2017.4.04.0000/TRF (julgado pela 3ª 

Seção desta Corte, em 21-02-2018), nos termos do art. 112 da Lei n.º 

8.213/91, o valor não recebido em vida pelo segurado será pago aos seus 

dependentes habilitados à pensão por morte, ou, na falta deles, aos seus 

sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou 

arrolamento. 2. Regularmente habilitados nos autos a companheira e o filho 

menor de idade, determina-se o pagamento dos valores devidos ao autor 

falecido, referentes ao benefício de aposentadoria por idade concedido, 

desde a data do requerimento até a data do óbito, somente aos 

dependentes habilitados à pensão por morte, excluídos os demais 

sucessores na forma da lei civil.1

 Destarte, mister se faz o deferimento da habilitação.

 Posto isso, DEFIRO a habilitação de fls. 199/202 e ss., a fim de que a 

falecida autora EURIPA CANDIDA DE OLIVEIRA seja sucedida por seus 

filhos e netos.

DA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL

 Na ulterior petição colacionada ao feito, o patrono da parte autora 

postulou pela liberação dos valores vinculados aos presentes autos em 
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conta bancária de titularidade diversa do credor/beneficiário, justificando 

para tal que a procuração anexada aos autos daria ao advogado poderes 

para receber.

 É certo que tanto a doutrina quanto a jurisprudência pátria, inclusive no 

âmbito administrativo do Conselho Nacional de Justiça, já pacificaram o 

entendimento segundo o qual a procuração outorgando poderes ao 

advogado prescinde de reconhecimento de firma para a outorga de 

poderes especiais.

 No entanto, tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção 

de algumas cautelas.

 Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das requisições de 

pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda Pública, os valores 

são depositados diretamente em conta bancária vinculada ao credor, lhe 

sendo possível o saque independentemente de maiores formalidades.

 Porém, na mesma situação, quando se trata de saque por terceiros 

(mandatários/procuradores), a legislação permite à Instituição Bancária a 

adoção de expedientes garantidores da segurança na transação.

 Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 2.009, dispôs 

expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º:

 § 7o O saque por meio de procurador somente poderá ser feito na 

agência destinatária do depósito, mediante procuração específica, com 

firma reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência.

 Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade para uma 

instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder Judiciário 

não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, trata-se de 

transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar sério prejuízo 

à parte.

 Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de valores da maneira 

postulada e, por conseguinte, determino que seja o requerente intimado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração 

específica para a liberação de valores, com firma reconhecida, da qual 

constem o valor originalmente depositado e sua procedência.

 Intime-se as partes, devendo os requerentes serem intimados 

pessoalmente (preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por 

mandado) acerca da existência dos valores vinculados ao presente feito 

de sua titularidade.

 Em tempo, proceda-se a atualização da etiqueta dos autos, atualizando o 

feito para cumprimento de sentença, bem como inserindo as pessoas 

habilitadas nos autos em sucessão da autora falecida.

 Intime-se e cumpra-se.

 Após, venham-me conclusos.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 71483 Nr: 783-31.2013.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldemar Cunha, Idrosina Nogueira Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ramón Grego Carnero, Cláudia do Carmo 

Grego, Liliana Maria Grego Forneris, Maria Socorro Carnero Bellon de 

Crego

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rober Caio Martins Ribeiro - 

OAB:MT 14404/O, Roberley Rodrigues Ribeiro - OAB:MT 3022/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A, George Mutran Neto - OAB:MG 101023

 Referência: Autos n.º 71483 (783-31.2013.811.0106)

 Apresentado o laudo definitivo pelo perito técnico (fls. 504/588), postula o 

requerente pela dilação de prazo para se manifestar no feito.

 O requerimento de concessão de prazo adicional de 15 (quinze) dias tem 

data de 10.09.2019, conforme consta do protocolo PEA.

 Ocorre que, até o presente momento, não constam nos autos qualquer 

manifestação promovida pelos requerentes, de modo que encontra-se 

precluído o prazo que anteriormente lhe foram conferidos para manifestar 

sobre o laudo apresentado.

 Neste seguimento, INDEFIRO o pedido de fl. 589.

 Ainda, intimem-se as partes para manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 70735 Nr: 667-59.2012.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aristides Mendes Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A

 Referência: Autos n.º 70735 (667-59.2012.811.0106)

 Conforme se assevera do petitório de fls. 203/225, manifesta o executado 

quanto a prescrição intercorrente do presente feito, requerendo ao final 

sua respectiva extinção.

 Neste aspecto, intime-se a exequente, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se sobre a prescrição dos autos.

 Em tempo, certifique-se o decurso de prazo do executado quanto ao 

determinado em decisão de fls. 201/201-v.

 Após, venham-me conclusos para deliberações.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 72438 Nr: 435-76.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anísio de Jesus, Tatianne Pereira Araujo de 

Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15803, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT 3056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lidiane Teixeira de Sousa - 

OAB:GO 35798

 Referência: Autos n.º 72438 (435-76.2014.8.11.0106)

 Cuida-se de Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial que 

BANCO DO BRASIL S.A move em desfavor de ANISIO DE JESUS e 

TATIANNE PEREIRA ARAUJO DE JESUS.

 Intimada para dar impulsionamento ao feito, apresenta a autora 

requerimento de diligências concernentes a apreensão da CNH e cartões 

de créditos que possam vir a possuir ambos os requeridos.

 É o relato. Decido.

 Ocorrendo a tempestiva e devida notificação do devedor para o 

pagamento da dívida ou para nomeação de bens à penhora e não tendo 

ele cumprido espontaneamente a obrigação nem indicado bens passíveis 

de constrição, passou-se à execução forçada da obrigação.

 Contudo, promovidas diligências tendentes à localização de bens 

passíveis de penhora, nada fora localizado para ser constrito, restando 

infrutíferas as tentativas do exequente em ver liquidado o débito.

 Nesse passo, factível a adoção de medidas, ainda que atípicas, porém, 

necessárias e proporcionais, tendentes à satisfação da obrigação.

 Com efeito, tal possibilidade encontra-se elencada em nosso Novel Código 

de Processo Civil, em seu artigo 139, inciso IV, do Código de Processo 

Civil, cuja literalidade, permite ao Juízo, a adoção de tais medidas.

 Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou neste 

sentido, admitindo medidas como a suspensão da CNH e cartões de 

crédito, negando, contudo, medidas restritiva ao direito de ir e vir, a 

exemplo da suspensão e/ou apreensão do passaporte, consoante ementa 

que ora colaciono:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. CPC/2015. 

INTERPRETAÇÃO CONSENTÂNEA COM O ORDENAMENTO 

CONSTITUCIONAL. SUBSIDIARIEDADE, NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E 
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PROPORCIONALIDADE. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. COAÇÃO ILEGAL. 

CONCESSÃO DA ORDEM. SUSPENSÃO DA CNH. NÃO CONHECIMENTO.” 

(RHC 97.876/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018).

 Assim sendo e considerando, sobretudo, que a suspensão da CNH, bem 

como o cancelamento de cartões de crédito, são medidas proporcionais 

que não ferem o direito de ir e vir do executado, viável o acolhimento dos 

pedidos formulados às fls. 102/105, eis que formulados nos termos 

supramencionados.

 Ante o exposto, defiro os pedidos retro formulados. Por consequência, 

oficie ao DETRAN ordenando a suspensão da Carteira de Habilitação dos 

executados, até a ultimação da presente execução.

 Sem prejuízo, intime-se a exequente a indicar nos autos, no prazo de 10 

dias, as empresas administradoras de cartões de crédito, com as quais a 

executada mantém referido vínculo.

 Após, oficie referidas empresas a promoverem a suspensão de créditos 

em favor da executada, até adimplemento da dívida versada nestes autos.

 Ainda, intime-se a exequente para que, nos mesmos 10 (dez) dias, dê 

prosseguimento ao feito, pugnando pelo que entender de direito, a fim de 

localizar bens da parte ré.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 72642 Nr: 536-16.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Benedito dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte 

Alves Pinto - OAB:MT 6294/B, Ronaldo Batista Alves Pinto - OAB:MT 

7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 72642 (536-16.2014.811.0106)

 INDEFIRO, por ora, o pedido de citação por edital, pois, além de não 

estarem presentes os requisitos do art. 256, § 3º, do CPC, conforme 

dantes explanado, o AR de fl. 76 foi recebido, contudo em nome diverso 

ao do executado, de modo que presume-se estar correto o endereço 

indicado, necessitando apenas a regularização pois o AR deve ser na 

modalidade Mãos Próprias.

 INTIME-SE o exequente para que, em 10 (dez) dias, viabilize a citação do 

executado, apresentando endereço hábil para tanto, sob pena de extinção 

do feito.

 Sem manifestação no prazo assinalado, venham-me conclusos.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 73838 Nr: 321-06.2015.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elo Comércio de Colchões Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A

 Referência: Autos n.º 73838 (321-06.2015.8.11.0106)

Sentença

Relatório

 Cuida-se de Ação de Declaratória de Inexigibilidade de débito c/c 

Indenização por Danos Materiais e Morais que Valdivino Ferreira da Silva 

move em desfavor de ELO COMERCIO DE COLCHOES LTDA.

 Citado por edital, o requerido apresenta contestação por meio de curador 

especial designado (fl. 53).

 Intimadas para apresentarem os pontos que entendem por controversos, 

ambas as partes quedaram-se inertes (fl. 58).

 É o relatório do necessário. Passo à decisão.

Fundamentação

 Inicialmente, cumpre salientar que, tratando-se de direito disponível e 

tendo a parte autora em nada se manifestado quanto a necessidade de 

dilação probatória, entendo ser possível no momento a edição de sentença 

meritória.

 O capítulo XII, seção VII, subseção III do Código de Processo Civil, ao 

tratar especificamente da produção da prova documental, expressamente 

previu em seu artigo 434 caput que:

 Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com 

os documentos destinados a provar suas alegações.

 Referido comando normativo, que ao nosso ver é uma das nuances do 

princípio da eventualidade, determina a produção da prova documental na 

oportunidade em que as partes primeiro falam aos autos, qual seja o autor 

na inicial e o réu na sua resposta.

 A própria legislação adjetiva civil, no artigo 435, traz a exceção à tal rígida 

regra, ao aduzir que:

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.

 Vê-se que o próprio regramento de regência prevê a possibilidade de 

produção posterior de prova documental em razão da novidade do 

referido documento, bem para comprovar (ou contrapor) fato ocorrido 

após aqueles articulados tanto na inicial quanto na contestação.

 Ainda que não expresso na lei, não podemos olvidar que a produção 

posterior de prova documental deve também ser permitida quando sua 

introdução no feito decorrer de anterior e necessária requisição judicial à 

autoridade pública que o possui – e cuja produção não fora possível, 

justificadamente, à parte - ou ainda quando for imprescindível que seja 

pelo juiz determinada a sua apresentação a quem o detém, mediante 

prévio, expresso e justificado pleiteamento da parte a qual a produção de 

tal seara probante interesse.

 Por último, a lei permite a juntada extemporânea de documentação - como 

exceção à regra - que tornaram-se conhecidos, acessíveis ou disponíveis 

somente após a manifestação primária das partes, devendo, 

evidentemente, tal fato ser devidamente comprovado, sob pena inclusive 

de reputar-se a parte litigante de má-fé.

 No caso dos autos, a documentação encartada na inicial não demonstra o 

direito pleiteado. Explico.

 O artigo 373 do Código de Processo Civil é claro ao aduzir que:

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.

 Deste modo, em que pese tenha o autor requerido a inversão do ônus 

probatório, tratando-se de relação consumerista, este não exonera o autor 

do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do 

alegado direito.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS POR DEFEITO NO PRODUTO – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO KM – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO 

POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO: 

AUSÊNCIA DE PROVA DE DEFEITO NO VEÍCULO - ÔNUS DO AUTOR A 

PROVA DOS ATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – ART. 373, I, DO 

CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 

Deste modo, não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de 

comprovar que se tratava de vício oculto e não de desgaste natural da 

peça ou mau uso do veículo, como inclusive foi alegado na peça de 

defesa, é forçoso concluir que inexiste ato ilícito, motivo pelo qual deve 

ser mantida a sentença de improcedência. SEBASTIAO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, 
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Publicado no DJE 05/02/2019)

 Ainda, embora devidamente intimado para apresentar outros meios de 

provas do seu alegado, este manteve-se em clara inércia.

 Assim, temos que nos autos, não há qualquer outra evidência mínima 

quanto a incidência do dano moral e material pretendido pela inicial

 Portanto, cabe analisarmos diretamente o mérito da demanda.

 Dispositivo

 Diante do exposto, julgo improcedente o pedido inicial, ante a inexistência 

de início razoável de prova material e julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 

Civil.

 Condeno a requerente no pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 8º do Código 

de Processo Civil, ficando a exigibilidade da cobrança de tais débitos 

suspensas, eis que a parte é beneficiária da gratuidade judiciária, nos 

termos do artigo 98, parágrafo 3º do Código de Processo Civil.

 Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 

42/08, fica dispensado o registro da sentença.

Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

Intime-se as partes.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 73839 Nr: 322-88.2015.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto Antônio de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elo Comércio de Colchões Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A

 Referência: Autos n.º 73839 (322-88.2015.8.11.0106)

Sentença

Relatório

 Cuida-se de Ação de Declaratória de Inexigibilidade de débito c/c 

Indenização por Danos Materiais e Morais que Alberto Antônio de Araújo 

move em desfavor de ELO COMERCIO DE COLCHOES LTDA.

 Citado por edital, o requerido apresenta contestação por meio de curador 

especial designado (fl. 55).

 Intimadas para apresentarem os pontos que entendem por controversos, 

ambas as partes quedaram-se inertes (fl. 61).

 É o relatório do necessário. Passo à decisão.

Fundamentação

 Inicialmente, cumpre salientar que, tratando-se de direito disponível e 

tendo a parte autora em nada se manifestado quanto a necessidade de 

dilação probatória, entendo ser possível no momento a edição de sentença 

meritória.

 O capítulo XII, seção VII, subseção III do Código de Processo Civil, ao 

tratar especificamente da produção da prova documental, expressamente 

previu em seu artigo 434 caput que:

 Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com 

os documentos destinados a provar suas alegações.

 Referido comando normativo, que ao nosso ver é uma das nuances do 

princípio da eventualidade, determina a produção da prova documental na 

oportunidade em que as partes primeiro falam aos autos, qual seja o autor 

na inicial e o réu na sua resposta.

 A própria legislação adjetiva civil, no artigo 435, traz a exceção à tal rígida 

regra, ao aduzir que:

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.

 Vê-se que o próprio regramento de regência prevê a possibilidade de 

produção posterior de prova documental em razão da novidade do 

referido documento, bem para comprovar (ou contrapor) fato ocorrido 

após aqueles articulados tanto na inicial quanto na contestação.

 Ainda que não expresso na lei, não podemos olvidar que a produção 

posterior de prova documental deve também ser permitida quando sua 

introdução no feito decorrer de anterior e necessária requisição judicial à 

autoridade pública que o possui – e cuja produção não fora possível, 

justificadamente, à parte - ou ainda quando for imprescindível que seja 

pelo juiz determinada a sua apresentação a quem o detém, mediante 

prévio, expresso e justificado pleiteamento da parte a qual a produção de 

tal seara probante interesse.

 Por último, a lei permite a juntada extemporânea de documentação - como 

exceção à regra - que tornaram-se conhecidos, acessíveis ou disponíveis 

somente após a manifestação primária das partes, devendo, 

evidentemente, tal fato ser devidamente comprovado, sob pena inclusive 

de reputar-se a parte litigante de má-fé.

 No caso dos autos, a documentação encartada na inicial não demonstra o 

direito pleiteado. Explico.

 O artigo 373 do Código de Processo Civil é claro ao aduzir que:

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.

 Deste modo, em que pese tenha o autor requerido a inversão do ônus 

probatório, tratando-se de relação consumerista, este não exonera o autor 

do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do 

alegado direito.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS POR DEFEITO NO PRODUTO – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO KM – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO 

POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO: 

AUSÊNCIA DE PROVA DE DEFEITO NO VEÍCULO - ÔNUS DO AUTOR A 

PROVA DOS ATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – ART. 373, I, DO 

CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 

Deste modo, não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de 

comprovar que se tratava de vício oculto e não de desgaste natural da 

peça ou mau uso do veículo, como inclusive foi alegado na peça de 

defesa, é forçoso concluir que inexiste ato ilícito, motivo pelo qual deve 

ser mantida a sentença de improcedência. SEBASTIAO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, 

Publicado no DJE 05/02/2019)

 Ainda, embora devidamente intimado para apresentar outros meios de 

provas do seu alegado, este manteve-se em clara inércia.

 Assim, temos que nos autos, não há qualquer outra evidência mínima 

quanto a incidência do dano moral e material pretendido pela inicial

 Portanto, cabe analisarmos diretamente o mérito da demanda.

 Dispositivo

 Diante do exposto, julgo improcedente o pedido inicial, ante a inexistência 

de início razoável de prova material e julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 

Civil.

 Condeno o requerente no pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 8º do Código 

de Processo Civil, ficando a exigibilidade da cobrança de tais débitos 

suspensas, eis que a parte é beneficiária da gratuidade judiciária, nos 

termos do artigo 98, parágrafo 3º do Código de Processo Civil.

 Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 

42/08, fica dispensado o registro da sentença.

Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

Intime-se as partes.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 74088 Nr: 417-21.2015.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDA DOS SANTOS BROZINGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 74088 (417-21.2015.8.11.0106)

 Cuida-se de Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial que 

BANCO BRADESCO S.A move em desfavor de MARILDA DOS SANTOS 

BROZINGA.

 Intimada para dar impulsionamento ao feito, apresenta a autora 

requerimento de diligências concernentes a apreensão da CNH e cartões 

de créditos que possam vir a possuir ambos os requeridos.

 É o relato. Decido.

 Ocorrendo a tempestiva e devida notificação do devedor para o 

pagamento da dívida ou para nomeação de bens à penhora e não tendo 

ele cumprido espontaneamente a obrigação nem indicado bens passíveis 

de constrição, passou-se à execução forçada da obrigação.

 Contudo, promovidas diligências tendentes à localização de bens 

passíveis de penhora, nada fora localizado para ser constrito, restando 

infrutíferas as tentativas do exequente em ver liquidado o débito.

 Nesse passo, factível a adoção de medidas, ainda que atípicas, porém, 

necessárias e proporcionais, tendentes à satisfação da obrigação.

 Com efeito, tal possibilidade encontra-se elencada em nosso Novel Código 

de Processo Civil, em seu artigo 139, inciso IV, do Código de Processo 

Civil, cuja literalidade, permite ao Juízo, a adoção de tais medidas.

 Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou neste 

sentido, admitindo medidas como a suspensão da CNH e cartões de 

crédito, negando, contudo, medidas restritiva ao direito de ir e vir, a 

exemplo da suspensão e/ou apreensão do passaporte, consoante ementa 

que ora colaciono:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. CPC/2015. 

INTERPRETAÇÃO CONSENTÂNEA COM O ORDENAMENTO 

CONSTITUCIONAL. SUBSIDIARIEDADE, NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E 

PROPORCIONALIDADE. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. COAÇÃO ILEGAL. 

CONCESSÃO DA ORDEM. SUSPENSÃO DA CNH. NÃO CONHECIMENTO.” 

(RHC 97.876/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018).

 Assim sendo e considerando, sobretudo, que a suspensão da CNH, bem 

como o cancelamento de cartões de crédito, são medidas proporcionais 

que não ferem o direito de ir e vir da executada, viável o acolhimento dos 

pedidos formulados às fls. 80/82-v, eis que formulados nos termos 

supramencionados.

 Ante o exposto, defiro os pedidos retro formulados. Por consequência, 

oficie ao DETRAN ordenando a suspensão da Carteira de Habilitação dos 

executados, até a ultimação da presente execução.

 Sem prejuízo, intime-se a exequente a indicar nos autos, no prazo de 10 

dias, as empresas administradoras de cartões de crédito, com as quais a 

executada mantém referido vínculo.

 Após, oficie referidas empresas a promoverem a suspensão de créditos 

em favor da executada, até adimplemento da dívida versada nestes autos.

 Ainda, intime-se a exequente para que, nos mesmos 10 (dez) dias, dê 

prosseguimento ao feito, pugnando pelo que entender de direito, a fim de 

localizar bens da executada.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 74444 Nr: 593-97.2015.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Novo São Joaquim-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: I. S. Morais Sociedade 

Individual de Advocacia - OAB:MT 1119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 74444 (593-97.2015.8.11.0106)

 Cuida-se de Ação de Anulação de Ato Administrativo proposta por 

Ângela Aparecida da Silva em desfavor do MUNICÍPIO DE NOVO SÃO 

JOAQUIM/MT.

 Sendo colecionado aos autos informações quanto a um possível acordo 

entre as partes, e, considerando a natureza indisponível do pleito, 

intimou-se o Ministério Público para apresentar manifestação quanto a 

possível homologação do acordo.

 Em sua oportunidade, o Ministério Público manifesta pela não 

homologação do acordo (fls. 202/202-v).

 É o relatório. Decido.

 Aduz a requerente que foi aprovada em 3° lugar no concurso público n° 

001/2014 para provimento de cargos da administração direta promovido 

pelo Município de Novo São Joaquim, o qual foi homologado em 

25.08.2014.

 Em suas alegações, informa que o requerido convocou a Sra. Kelliana, 

até então classificada na segunda colocação do certame, e, mais a frente, 

convocou a Sra. Silvana, classificada em quinto lugar.

 Diante disto, feito os apontamentos iniciais necessários, passo a 

discorrer quanto a homologação do acordo citado aos autos.

 Feitas algumas ponderações por este juízo, o requerido manifesta-se (fl. 

200) aduzindo que desconhece o paradeiro dos atos administrativos da 

gestão municipal à época dos fatos, de modo que validariam o Edital n° 

05/2015 para que a autora fosse nomeada ao cargo almejado, em caso de 

acordo, informando que isto seria possível uma vez que existem vagas 

para o cargo desde o período anterior a distribuição do presente feito.

 Neste seguimento, verifico que assiste razão o Ministério Público, 

destacando que todos os quesitos formulados em decisão de fl. 199/199-v 

não foram respondidos pela requerida.

 Assim, considerando que a nomeação de um candidato depende 

obrigatoriamente da existência de cargo vago, o que não foi comprovado, 

e, considerando ainda a ausência das informações requisitadas à 

requerida, uma vez que esta alega desconhecer os atos administrativos 

da gestão correspondente, DEIXO DE HOMOLOGAR o acordo de fls. 

195/195-v.

 Logo, o prosseguimento do feito é medida de rigor, e, considerando que 

embora devidamente intimadas da decisão de fl. 184, as partes deixaram 

de apresentar rol de testemunhas a serem inquiridas em juízo, não há o 

que falar de inquirir as testemunhas SILVANA e KELLIANA.

 Neste sentido, o prosseguimento do feito é medida de rigor, restando 

deste modo a inquirição das testemunhas SILVANA LAURINDO DA SILVA 

e KELLIANA CASTRO SANTOS RIBEIRO.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de abril de 

2020, às 17hrs no horário oficial de Mato Grosso, para a inquirição das 

testemunhas acima indicadas, requisitando-as à parte requerida.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 74925 Nr: 55-82.2016.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Davi Luiz Inácio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Novo São Joaquim-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Misael Luiz Inácio - 

OAB:MT/12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A, Leandro de Oliveira Dolzan - OAB:MT 

6521/O

 Referência: Autos n.º 74925 (55-82.2016.811.0106)

 Trata-se o presente de embargos de declaração ajuizados pela parte 

autora em razão da decisão proferida nos presentes autos.

 Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, inciso II do Código 

de Processo Civil, após publicada a sentença – ou da decisão, como no 
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caso dos autos – somente pode o juiz alterá-la - quando não for para 

corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculo - por meio de embargos 

de declaração.

 Vê-se que os embargos tem o condão de, eventualmente e em razão de 

seu possível efeito infringente, modificar a sentença.

 No entanto, o mesmo regramento de regência citado, em seu artigo 1.022, 

é claro ao aduzir 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.

 Verifica-se, portanto, que as únicas e expressas permissões legais de 

cabimento dos embargos de declaração são quando da ocorrência de 

obscuridade, contradição ou omissão no provimento jurisdicional, não 

sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo.

 É de se reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são 

um recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível.

 Somente a alegação da hipótese de cabimento é apta para seu 

recebimento - sendo ele tempestivo - já que o recurso em questão 

independe de preparo, nos termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil.

 No entanto, pela análise acurada de seus termos, vê-se que na verdade a 

parte não requer a reforma da decisão em razão da existência de algum 

vício expresso como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão 

somente por sua irresignação com o teor e resultado do julgado.

 Forçoso então reconhecer que o que a parte pleiteia não pode ser 

verificado/acolhido no âmbito dos embargos, posto que somente o recurso 

cabível na hipótese tem o condão de devolver a outro órgão jurisdicional a 

competência funcional para avaliar se realmente houve error in 

procedendo ou error in judicando.

 Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior.

 Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional qualquer vício que 

macule o provimento exarado, recebo os embargos – por tempestivos – e, 

no mérito, nego-lhe provimento.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se as partes e cumpra-se a decisão embargada.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 75556 Nr: 394-41.2016.811.0106

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. O. Soares Araújo-EPP, Lucilene Oliveira 

Soares Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 75556 (394-41.2016.811.0106)

 Cuida-se de Ação de Execução Fiscal que a FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL move em desfavor de L.O. SOARES ARAÚJO – EPP e 

LUCILENE OLIVEIRA SOARES ARAÚJO

 À fl. 41, com pedido datado em 30 de dezembro de 2019, postula a parte 

autora pela suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa para que 

promova as diligências necessárias a fim de promover a localização de 

bens passíveis de penhora para solver o feito.

 Em razão disto, DEFIRO o pedido formulado pela exequente, suspendendo 

o feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, levando em consideração a 

data/análise do pedido.

 Decorrido o prazo, intime-se o exequente para que em 10 (dez) dias, 

manifeste-se quanto o prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 75573 Nr: 402-18.2016.811.0106

 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: WHFdS, LLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HdSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 32799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 75573 (402-18.2016.811.0106)

 Trata-se de Ação de Alimentos c/c Liminar de Alimentos Provisórios que 

Weverton Henrique Ferreira da Silva, representado por sua genitora 

Lucimar Leal Ferreira movem em desfavor de HENRIQUE DA SILVA 

OLIVEIRA.

 Conforme petitório de fl. 79, requer a autora pela busca junto a sistemas 

conveniados do TJMT para a localização de informações sobre o 

endereço do executado, de modo a promover sua citação.

 Compulsando aos autos, verifico que o pleito não merece prosperar. 

Explico.

 A consulta solicitada pela autora, ao bem da verdade, já fora realizada em 

momento posterior, conforme informações de fls. 53/61.

 Insta ainda consignar que a própria Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, 

aprovada por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, que trata de 

regramento normativo administrativo de observância obrigatória por todos 

os Juízes do Estado de Mato Grosso, é clara ao especificar as funções do 

sistema RENAJUD, não mencionando, em seu artigo 150 caput, qualquer 

possibilidade de consulta:

Art. 150. O Sistema RENAJUD é uma ferramenta que possibilita tanto 

inserção quanto a retirada de constrições judiciais dos veículos 

encontrados na Base Índica Nacional (BIN) do Registro Nacional de 

Veículos Automotores (RENAVAM), integrando o Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN.

 Verifica-se, por uma vaga leitura do referido dispositivo, que o sistema em 

questão serve somente à inserção e retirada de constrições judiciais de 

veículos, não servindo para consulta, mormente executiva.

 Mais severas ainda são as restrições administrativas, constantes no 

mesmo regramento de observância obrigatória citado, quanto à utilização 

do sistema INFOJUD, eis que o artigo 476 caput é específico ao aduzir 

que:

Art. 476. As requisições de informações à Receita Federal para apuração 

de endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão 

deferidas pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os 

meios possíveis para obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição. (grifos 

nossos).

 Neste sentido, não tendo a parte autora comprovado o esgotamento dos 

meios possíveis para obter as informações que desejam, e, considerando 

ainda que existem informações de endereços diversos em fls. 53/61, 

INDEFIRO o pedido de fl. 79.

 Intime-se a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se quanto a diligências para a citação do executado, sob pena 

de extinção.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 75645 Nr: 427-31.2016.811.0106
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divina Nunes de Jesus-ME, Divina Nunes 

Jesus Roque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 70735 (667-59.2012.811.0106)

 Conforme se assevera do petitório de fls. 203/225, manifesta o executado 

quanto a prescrição intercorrente do presente feito, requerendo ao final 

sua respectiva extinção.

 Neste aspecto, intime-se a exequente, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se sobre a prescrição dos autos.

 Em tempo, certifique-se o decurso de prazo do executado quanto ao 

determinado em decisão de fls. 201/201-v.

 Após, venham-me conclusos para deliberações.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

Referência: Autos n.º 75645 (247-31.2016.811.0106)

 Considerando as informações prestadas em fl. 46, intime-se a exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se quanto ao 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 76349 Nr: 816-16.2016.811.0106

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 32799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:MG 78.069, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:MG 84.400

 Referência: Autos n.º 76349 (816-16.2016.811.0106)

 Cuida-se de Ação de Exibição de Documentos movida por João Martins da 

Silva em desfavor de BANCO BMG S.A.

 De modo a promover a regularização processual, e, considerando as 

informações colhidas em fl. 109, intime-se pessoalmente o autor em 

endereço indicado nos autos, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se quanto a decisão de fls. 106/107-v, sob pena de extinção do 

feito.

 Transcorrido o prazo sem a manifestação do autor, façam-me conclusos 

para novas deliberações.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 76628 Nr: 34-72.2017.811.0106

 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: Carlos Royttmen Pires da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Regional de Trabalho Médico Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDERLEY ROMANO 

DONADEL - OAB:MG 78870

 Referência: Autos n.º 76628 (34-72.2017.811.0106)

 Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c consignação de Pagamento 

e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, movida por CARLOS 

ROYTMEN PIRES DA SILVA, em desfavor de UNIMED UBERLÂNDIA – 

COOPERATIVA REGIONAL DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

 Quando do recebimento da inicial (fls. 51/52), deferiu-se a tutela 

provisória almejada pelo autor, determinando o reestabelecimento do plano 

de saúde, CONDICIONADO ao depósito mensal dos valores referentes ao 

pagamento em juízo pelo autor, cientificando-lhe da pena de cessação dos 

efeitos da tutela provisória.

 Intimado a apresentar os comprovantes de pagamento correspondentes 

aos meses de Março e Maio do ano de 2017 e do mês de Outubro do ano 

de 2018 (fl. 147), quedou-se o autor em inércia (fl. 149).

 Neste sentido, estando condicionada a tutela provisória com o depósito 

mensal do autor correspondente aos valores mensais do plano de saúde, 

e, tendo este não comprovado os depósitos dos meses acima descritos, 

REVOGO a tutela provisória deferida em fls. 51/52, devendo as partes 

serem intimadas.

 Em tempo, expeça-se alvará para o levantamento dos valores 

depositados nos autos, conforme dados bancários apresentados em fl. 

123.

 Diante da indisponibilidade temporária da rede local, autorizo, 

excepcionalmente, a expedição de alvará por meio da Secretaria Judicial, 

devendo este magistrado ser informado eletronicamente acerca da 

expedição, para assinatura digital.

 Quanto ao prosseguimento do feito, vê-se que o atual Código de 

Processo Civil, inovando no ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu 

bojo, expressamente, o princípio da cooperação.

 Por referida norma principiológica, insculpida primeiramente no capítulo do 

regramento adjetivo que trata das Normas Fundamentais do Processo Civil, 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigo 6º, 

caput).

 Por referido princípio, que nada mais é do que um corolário do princípio 

constitucional do contraditório, “o contraditório é valorizado como 

instrumento indispensável ao aprimoramento da decisão judicial, e não 

apenas como uma regra formal que deve ser observada para que a 

decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito Processual Civil: 

introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de 

conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. Juspodivm, 2016).

 A interpretação que se extrai de referida norma é que as partes podem – 

e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a decisão meritória 

seja alcançada da melhor forma possível.

 Não se trata de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, 

mas de questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes 

na influenciação do magistrado.

 No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Novo Código 

de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2016):

A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente de sua 

participação no processo, levando aos autos alegações e provas que 

auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais ativa a 

parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, desde 

que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC.

 Partindo de tais premissas, e considerando a atual fase processual, 

vemos que o caso seria de sanear e organizar o processo, delimitando o 

juiz as questões de fato e direto controvertidas, o ônus e a distribuição 

probante bem como, se for o caso, delimitar a atividade probatória.

 Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como saneá-lo neste 

momento.

 Primeiro porque não fora às partes oportunizada, após a estabilização da 

demanda, qualquer manifestação específica acerca do que entendem elas 

sobre as questões de fato e direito supostamente controvertidas.

 E entendemos que, pelo princípio da cooperação, tal manifestação deve 

ser oportunizada, eis que na inicial não detém o autor, ainda, acesso ao 

mérito da defesa do réu, que pode, por vezes, confessar parte do direito 

controvertido ou mesmo não contestar algum ponto fático específico.

 Além disso, malgrado a lei preveja a possibilidade de marcação de 

audiência para tal finalidade, nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca do tema, o que garante inclusive maior 

celeridade no processo.

 Ademais, não houvera, como exigido por lei, a especificação de provas, 

mas somente o uso do adágio de que intencionam as partes provar o 

alegado com a utilização de todos os meios probatórios admitidos.

 Saliente-se que o atual Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015), mantendo a tradição processual pátria, especificou, em 

seu artigo 319, inciso VI que:
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Art. 319. A petição inicial indicará:

(…)

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados;

 A intenção do legislador, ao manter referido dispositivo referente ao 

requisito da petição inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o 

comando insculpido no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis 

que a argumentação, já na petição inicial, das provas que pretende a parte 

produzir é, na verdade, uma clara indicação de que impossível é a 

surpresa processual, em absoluto respeito ao princípio do contraditório e 

da ampla defesa.

 Tanto é que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como 

requisito da contestação a especificação das provas que o réu pretende 

produzir (artigo 336 caput do Código de Processo Civil).

 No entanto, em detrimento de todos os referidos comandos legais, virou 

praxe na cultura jurídica a menção, tanto na petição inicial quanto na 

contestação, o pedido de produção de “todas as provas admitidas em 

direito”, como de fato ocorrera.

 Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis literis, 

haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande maioria das 

petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, caso seria de 

declaração da preclusão da possibilidade de especificação de provas.

 No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou o 

entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios de 

prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg no 

REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se realmente 

fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima necessidade de 

que a indicação das provas constasse em lei nas fases postulatória e 

contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer carga 

indicativa em tais pedidos.

 Na sistemática do antigo Código de Processo Civil, não haviam muitos 

problemas com tal situação – razão pela qual entendemos que, 

rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve se alterar -, eis que, na 

antiga metodologia processual, não havendo a composição entre as 

partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear o feito e fixar o ponto 

controvertido, quando então haveria nova necessidade de especificação 

de provas.

 Ou seja, no anterior regramento, haveria o aprazamento de audiência de 

tentativa de conciliação após a estabilização do processo e, não sendo 

esta obtida, ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o 

processo.

 Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema.

 E tal possibilidade preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que 

por mais que caiba ao juiz condutor do feito a determinação das provas a 

serem produzias, a indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual 

não pode – principalmente quando a discussão meritória trata de objetos 

privados e totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena 

inclusive da violação de sua parcialidade na condução do feito.

 Outrossim, com as normas constantes na atual legislação, não há mais a 

ocorrência da audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela 

acontece numa fase anterior à estabilização do processo e sem a 

participação do juiz.

 Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal audiência 

é aprazada.

 Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento do feito seja efetivado 

em gabinete ou, se entender o juiz e as partes cabível, que seja designada 

audiência especificamente com tal finalidade, conforme norma aposta no 

artigo 357, parágrafo 3º do Código de Processo Civil.

 No entanto, a designação de audiência específica para tal em todo e 

qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande maioria das 

vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada num ato 

que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma singela.

 Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida.

 Na oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos 

por controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

 Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir todas as 

provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples de 

eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à ela, 

qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação.

 Fica às partes facultado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no 

prazo acima assinalado, a apresentação de negócio jurídico processual 

consistente na delimitação consensual das questões de fato e direito, a 

qual, se homologada, vinculará as partes e o juiz.

 Ficam as partes advertidas que a ausência de manifestação quanto aos 

pontos supostamente controvertidos ocasionará a impossibilidade de 

solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme preconiza o parágrafo 1º 

do regramento citado, sendo que a ausência de especificação 

minudenciada de provas ocasionará a preclusão da possibilidade de sua 

produção.

 Após, venham-me os autos conclusos para a solvência das eventuais 

questões processuais pendentes bem como para o efetivo saneamento do 

feito.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito
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 Sentença

1. RELATÓRIO

 Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

em desfavor de WANDERLAN GONDIM SILVEIRA, dando-o como incurso 

nas sanções do artigo 213, c/c art. 14, inciso II do Código Penal, por três 

vezes, e art. 65, do Decreto Lei n° 3.688/41, por quatro vezes.

 Narram os autos que no ano de 2016, aproximadamente no mês de maio, 

teria o réu, por diversas oportunidades teria perturbado as vítimas com 

piadas e brincadeiras de cunho impróprio e sexuais, com palavras de 

baixo calão, sendo que por três oportunidades utilizou de meios para 

tentar praticar ato libidinoso, diverso da conjunção carnal.

 A denúncia foi recebida na data de 08 de junho de 2018, à fl. 90.

 Determinada a citação pessoal do réu, a diligência foi positiva, conforme 

certidão de fl. 100, na data de 14 de novembro de 2018.

 Posteriormente, apresentou-se defesa prévia por meio de advogado 

constituído pelo réu, conforme fl. 101.

 Com a juntada a peça acima referida, designou-se audiência de instrução 

e julgamento para 25/07/2019. Na solenidade, procedeu-se a colheita dos 

depoimentos pessoas das vítimas CLÁUDIA CARDOSO DA SILVA 

MORAES, KARLA BRENDA KENNEDY FONSECA DOS SANTOS, LEILA 

APARECIDA MAGALHÃES e MÔNICA DAMASSENA MARÇAL MARIANO, 

bem como das testemunhas arroladas pelo Ministério Público e defesa 

técnica.

 Na mesma oportunidade, o réu foi devidamente interrogado.

 Em alegações finais, manifesta a defesa técnica do réu pela total 

improcedência da denúncia, com a absolvição do réu dos tipos penais que 

lhe é imputado.

 Por sua vez, em seus memoriais, pugna o Ministério Público pela 

procedência parcial da inicial acusatória, absolvendo o acusado do delito 

previsto no artigo 65, da Lei de Contravenções Penais apenas em relação 

ao Fato III, em desfavor da vítima Pollyanne Viana de Souza, condenando o 

réu nos demais delitos, por haver indícios suficientes de autoria e 

materialidade.

 Após, os autos vieram conclusos para prolação de sentença.

 É a síntese. Fundamento.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067410/2/2020 Página 586 de 703



2. FUNDAMENTAÇÃO

 2.1 – DOS CRIMES DE ESTUPRO TENTADO

 Conforme se extrai da inicial acusatória, os crimes, em tese, perpetrados 

pelo denunciado, deram-se em diversas oportunidades, com vítimas e 

épocas distintas, tendo o representante do Ministério Público discorrido 

detalhadamente cada fato que originou os presentes autos.

 Diante disso, no que diz respeito aos crimes de estupro na modalidade 

tentada, estes fazem alusão aos fatos I, VI e VII, ao passo que se faz 

necessária a análise pormenorizada de cada fato.

Fato I

 Conforme narrado na inicial acusatória, em período que remonta 

aproximadamente o mês de maio do ano de 2016, teria o acusado, em 

tese, utilizado-se de violência física, tentado constranger a vítima Mônica 

Damassena Marçal Mariano, a praticar ato libidinoso diverso da conjunção 

carnal, e, deste modo, enquadrando-se ao delito narrado pelo artigo 213, 

do Código Penal.

 Registra-se que, em relação aos fatos, procedeu-se a colheita do 

depoimento da vítima por diversas oportunidades, onde, nota-se algumas 

inconsistências sobre pontos cruciais para o julgamento do feito.

 Em um primeiro momento, na fase preliminar do processo (fl. 22), relata a 

vítima que, em dado período do ano de 2016, teria o acusado, valendo-se 

de força física, agarrá-la em sua sala, quando estavam somente vítima e 

acusado, não obtendo êxito somente porque reagiu e gritou, intimidando o 

acusado.

 Em outra oportunidade (fl. 30), relata que o fato somente não se 

consumou devido a vítima ter-lhe desferido um tapa no rosto do acusado.

 Por fim, em sede de audiência de instrução e julgamento, narra a vítima, 

com mais riquezas de detalhes que em dado momento do ano de 2016, 

suas colegas de trabalho com qual a vítima Mônica dividia sala teriam 

viajado para a promoção de um curso fora desta Comarca, oportunidade 

em que teria o réu, valendo-se de sua força física, agarrado-a para 

satisfazer sua lasciva, cessando apenas quando esta gritou por ajuda de 

terceiros.

 Ainda, conforme se extrai da colheita do depoimento pessoal da 

testemunha LUCIDALMA ROCHA DA SILVA, pessoa que dividia a sala com 

a vítima, em razão do baixo quadro de funcionários da prefeitura municipal, 

somente uma pessoa poderia ser liberada para a realização de cursos 

fora desta Comarca, o que rebate as informações narradas pela vítima.

Fato VI

 Relata a inicial acusatória que, em período que remonta ao ano de 2016, 

teria o acusado, em tese, direcionado contra a vítima Leila Aparecida 

Magalhães no condão de realizar com ela atos libidinosos diversos da 

conjunção carnal.

 Em sede de depoimento preliminar (fl. 21) aponta a vítima que em uma 

oportunidade, teria o acusado trancado a porta de sua sala com a vítima 

dentro, dando a entender que somente abriria após a realização de atos 

libidinosos diversos da conjunção carnal, momento em que a vítima teria 

apossado-se de um grampeador, compelindo o autor a destrancar a porta.

 Mais a frente, em sede de delegacia (fl. 45), aponta a vítima que teria o 

denunciado se dirigido para agarrá-la, valendo-se de sua força física, 

momento em que ameaçou desferir-lhe golpe com um furador de papel e 

gritado por socorro, quando outra funcionária ordenou que o réu 

cessasse as carícias.

 Por fim, quando da realização de audiência de instrução e julgamento, 

informa a vítima situação, em partes, divergentes daquelas narradas 

anteriormente.

 Nos relatos da vítima.

 […] essa ocasião foi quando eu entrei na sala dele, três pessoas que 

trabalhavam nessa sala, ele e mais dois, e eu entrei ele estava só, e 

quando eu entrei para entregar os arquivos, ele já começou com as 

palavras, eu pedi para que ele me respeitasse, foi o momento em que ele 

me segurou pelos braços, meu braço, me encostou na parede, e com as 

pernas dele ele tentou abrir minhas pernas, e lógico, passando a língua no 

meu pescoço, e nisso eu gritei, pedi socorro, consegui empurrar ele, 

peguei um grampeador, um negócio na mesa, e fui pra acertar nele, 

quando eu gritei, uma colega que não vou citar nome, invadiu a porta, 

entrou, foi quando eu consegui sair[…]

 Diante dos três relatos apresentados pela vítima, percebe-se que em 

todas as oportunidades existem contradições consideráveis quanto a 

dinâmica dos fatos.

Fato VII

 No que diz respeito a estes acontecimentos, discorre a denúncia que 

entro o ano de 2012 e 2016, teria o denunciado, valendo-se de sua força 

física, agarrado a vítima Claudia Cardoso da Silva Moraes de modo a 

forçar um beijo na vítima, somente sendo impedido em razão dos 

incessantes pedidos da vítima para que não o fizesse, fatos estes 

narrados pela vítima em sede de delegacia municipal (fl. 174), e 

confirmados quando da realização de audiência de instrução e julgamento.

 Diferentemente dos dois casos acima discorridos, a vítima apresenta 

alegações verossímeis em todas as fases processuais.

2.1.2 - Da materialidade dos delitos de estupro (Fatos I, VI e VII)

 Devidamente realizados os apontamentos pertinentes, conforme 

discorrido acima, passo a análise da materialidade.

 Os crimes de estupro correspondem em um grave tipo de crime que por 

vezes não deixa vestígio, durante sua tentativa, ou mesmo em havendo 

consumação, os vestígios desaparecem em razão do tempo, o que torna a 

colheita de provas extremamente peculiar e laborioso.

 Neste contesto, em casos como a presente lide, estando ausentes 

provas materiais, exame de corpo de delito, uma vez que se trata da 

modalidade tentada de atos libidinosos que não a conjunção carnal, a 

palavra da vítima assume um patamar elevado quanto ao conjunto 

probatório, uma vez que a prática destes delitos repousa sob a 

clandestinidade.

 Há de se pontuar, contudo, que torna-se imprescindível a verossimilhança 

do depoimento em questão, ou seja, o depoimento da vítima deve ser, em 

todas as fases do processo, congruente de forma que passe segurança 

ao magistrado, livre de inconsistências e contradições, o que não ocorreu.

 Conforme exposto anteriormente, no que diz respeito as narrativas dos 

fatos I e VI, as vítimas apresentaram uma descrição dos fatos que em 

dados momentos contradiziam-se.

 Destaco o depoimento da vítima Leila, que, inicialmente alega ter o 

acusado trancado a porta de sua sala, impedido-a de fugir de seus 

ataques, ao passo que, quando colhido seu depoimento pessoal em juízo, 

informou que o réu somente não obteve sucesso em sua empreitada 

criminosa em razão de uma terceira pessoa ter adentrado a sala porque 

escutou os pedidos de socorro da vítima.

 Neste seguimento.

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO 

DE VULNERÁVEL NA FORMA TENTADA. PROVA INSUFICIENTE. 

ABSOLVIÇÃO. Nos crimes contra a dignidade sexual de vulnerável, 

cometidos na clandestinidade, é inegável que a palavra da vítima assume 

especial relevo, desde que se mostre coesa, harmônica e consistente com 

o restante da prova, de modo a fornecer segurança sobre a real 

ocorrência do grave crime imputado. No caso dos autos, verificam-se 

divergências relevantes entre os relatos da ofendida, resultando em 

fundadas dúvidas sobre a efetiva ocorrência dos abusos narrados na 

inicial. Incidência do princípio humanitário in dubio pro reo. Absolvição, com 

base no art. 386, II, do CPP. APELO DEFENSIVO PROVIDO. UNÂNIME.

(Apelação Criminal, Nº 70081022022, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Redator: Ícaro 

Carvalho de Bem Osório, Julgado em: 24-10-2019).

 Diante disto, inexistem provas judicializadas nos autos capazes de 

ensejar a condenação do denunciado no que diz respeito ao delito do art. 

213, caput, do Código Penal.

 Ainda, tratando-se do fato VII, o relato da vítima é pacífico ao narrar uma 

clara tentativa do acusado em “roubar-lhe” um beijo.

 Ocorre que os fatos descritos por ela, de acordo com o entendimento 

jurisprudencial, não são aptos para a configuração do crime de estupro.

 Muito embora censurável, é bom que se diga, não seria razoável punir a 

atitude antissocial e reprovável, como crime de estupro, algo desviante é 

claro, uma tentativa de beijar contra a vontade da vítima, e, portanto, de 

menor impacto social segundo o princípio da proporcionalidade, dada a 

natureza hedionda que o tipo penal está atrelado, punindo com os rigores 

e as restrições processuais cabíveis.

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 

CORPUS. ESTUPRO. TRANCAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DE ATO 

INFRACIONAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. BEIJO LASCIVO E OUTROS 

ATOS LIBIDINOSOS. VIOLÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE FORÇA FÍSICA. VÍTIMA 

SUBJUGADA. JUSTA CAUSA. OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA E 

TESTEMUNHAS. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. O beijo lascivo ingressa 

no rol dos atos libidinosos e, se obtido mediante violência ou grave 

ameaça, importa na configuração do crime de estupro. Evidentemente, não 

são lascivos os beijos rápidos lançados na face ou mesmo nos lábios, 

sendo preciso haver beijos prolongados e invasivos, com resistência da 
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pessoa beijada, ou então dos beijos eróticos lançados em partes 

impudicas do corpo da vítima. Por conseguinte, verificar-se-á estupro 

mediante violência caso a conduta do beijo invasivo busque a satisfação 

da lascívia, desde que haja intuito de subjugar, humilhar, submeter a vítima 

à força do agente, consciente de sua superioridade física.

 Assim sendo, conforme todo o exposto, não existindo elementos 

suficientes para demonstrar a materialidade do delito de estupro no que 

diz respeito aos fatos I, VI e VII em desfavor das vítimas Mônica, Leila e 

Cláudia, a absolvição do réu é medida a ser tomada.

 3.0 – DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS

 Posto isso, em razão da absolvição e desclassificação dos delitos 

contidos no artigo 213 do Código Penal para a contravenção do artigo 65, 

da Lei n° 3.688/41, se mostra necessário passarmos a analisar a 

competência para o julgamento do feito.

 Em que pese os delitos restantes possuam clara competência de 

julgamento para o Juizado Especial Criminal, dada a sua pena em abstrato, 

verifico não ser o caso nos presentes autos.

 É que, de acordo com as regras de conexão, mais notadamente art. 78, 

inciso III do Código Penal, quando ocorrer a imputação de crime de 

competência do Juízo Comum em concurso material com crime de 

competência do Juizado Especial, prevalecerá a competência do Juízo 

Comum, ainda que ocorra a absolvição em relação ao delito de 

competência da Justiça Comum, conforme se verifica no presente caso, 

em razão da aplicação da regra da perpetuatio jurisdictionis.

 A jurisprudência é pacífica quanto a isto.

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. 

CONEXÃO ENTRE INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO E DELITO 

DA JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL COMUM PARA 

PROCESSAR E JULGAR OS DELITOS. ARTS. 60 E 61 DA LEI Nº 9.099/95 

(REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.313/2006) E ART. 78, III, DO CPP. 1. De 

acordo com as regras de conexão, quando ocorrer a imputação de crime 

de competência do Juízo Comum em concurso material com crime de 

competência do Juizado Especial Federal, prevalecerá a competência do 

Juízo Comum, haja vista o disposto no art. 78, III, do CPP e nos arts. 60 e 

61 da Lei 9.099/1995. Precedentes desta Corte e do STJ. 2. Ainda que 

ocorra absolvição em relação ao delito de competência da Justiça Comum, 

não é afastada a competência quanto ao crime de menor potencial 

ofensivo, em razão da aplicação do princípio da perpetuatio jurisdictionis.

(TRF-1 - RSE: 11613 AP 0011613-49.2009.4.01.3100, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL TOURINHO NETO, Data de Julgamento: 

18/12/2012, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.770 de 

11/01/2013)

 Quanto o tema, também entende de maneira símil o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO EM 

CONCURSO MATERIAL COM OS DELITOS DE LESÃO CORPORAL E 

AMEAÇA – TESE DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM PARA JULGAR OS 

CRIMES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO APÓS ABSOLVIÇÃO DO CRIME 

MAIS GRAVE – NULIDADE NÃO VERIFICADA – PERPETUAÇÃO DA 

JURISDIÇÃO EM CASOS DE CONEXÃO E CONTINÊNCIA – MÉRITO – 

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – NÃO 

ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – 

PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE COM O CONJUNTO 

PROBATÓRIO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – 

ABSORÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 147 PELO DELITO PREVISTO 

NO ART. 129, AMBOS DO CP – INVIABILIDADE – CRIMES INDEPENDENTES 

– REVISÃO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NO SURSIS – ILEGALIDADE NÃO 

EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 81 do CPP 

determina que, reunidos os processos por conexão ou continência e 

havida a absolvição ou desclassificação da infração principal, que tornou 

o juízo competente para todos os feitos, devem ser os demais julgados 

pelo mesmo magistrado ou tribunal que conduziu a instrução.[…]

(Ap 20603/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018)

 Sem mais delongas, não pairando eventuais dúvidas quanto a 

competência deste Juízo para o julgamento do feito, passo a analisar os 

demais fatos imputados ao denunciado.

3.1 – Da materialidade quanto aos Fatos II, III, IV e V.

 Constam dos autos que, em período que remonta ao mês de maio de 

2016, teria o denunciado, em tese, perturbado a tranquilidade da vítima 

Mônica, por acinte e motivo reprovável, das vítimas MÔNICA DAMASSENA 

MARÇAL MARIANO, KARLA BRENDA KENNEDY FONSECA SANDES e 

LEILA APARECIDA MAGALHÃES.

 Conforme dantes explanado, os depoimentos colhidos em sede de 

audiência de instrução e julgamento, não se mostram hábeis a uma 

condenação do autor.

 Pairam enormes dúvidas quanto a materialidade do fato narrado em 

denúncia, uma vez que os depoimentos das vítimas se mostraram, por 

vezes, contraditórios, conflitando assim com os depoimentos das 

testemunhas defensivas, sendo estas congêneres em suas alegações.

 Assim, considerando o exposto, a absolvição do réu, diante a 

insuficiência de provas para sua condenação, é medida de rigor.

3.2 – Da vítima Pollyanne Viana de Souza.

 No que diz respeito a vítima POLLYANNE VIANA DE SOUZA, fato III, pela 

leitura gramatical do artigo 385 caput do Decreto-Lei n.º 3.689, de 03 de 

Outubro de 1.941 (Código de Processo Penal Brasileiro) seria, em tese, 

cabível a condenação do réu, haja vista que tal dispositivo detém a 

seguinte redação:

Art. 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença 

condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela 

absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha 

sido alegada.

 Porém, vemos que referida disposição normativa não mais subsiste após 

uma filtragem constitucional, ainda que superficial. Expliquemos:

 Os estudiosos das ciências jurídicas dividem o processo penal, 

considerado em seus extremos, em dois sistema: o inquisitivo e o 

acusatório.

 O sistema inquisitivo – ou inquisitório - tem sua origem mais conhecida e 

documentada na Roma Antiga, porém a consolidação de sua utilização 

ocorreu por meio da Igreja Católica, na Idade Média.

 O sistema em questão tem como principal característica a concentração 

dos poderes de acusar, defender e julgar em uma só pessoa.

 A sigilosidade dos feitos e ausência de contraditório e ampla defesa são 

decorrência direta da adoção da sistemática em questão, na qual o 

acusado não é um sujeito de direitos, mas sim objeto de investigação ou 

de prova. Neste diapasão, a tortura chega a ser aceita como modo de 

forcar uma confissão, já que o objetivo do processo é a busca da 

“verdade real”.

 Os históricos abusos cometidos com a falaciosa justificativa de se buscar 

uma verdade absoluta e a consequente evolução de uma consciência 

democrática voltada para a proteção dos direitos individuais forçou a 

evolução do sistema inquisitivo para o acusatório.

 O Sistema acusatório, por sua vez, caracteriza-se pela separação dos 

órgãos de acusação, de defesa e de julgamento.

 O investigado ou acusado não é mais tido como objeto de investigação ou 

alvo de uma acusação, e sim como sujeito de direitos.

 Justamente por ser o indivíduo investigado/processado um sujeito de 

direitos, é que vige na referida orientação sistêmica os princípios do 

contraditório, da ampla defesa e da publicidade de todo o processo.

 Não se admite, no sistema acusatório, diferença de nível ou hierarquia 

entre as partes do processo.

 Certo é que há celeuma doutrinária acerca do sistema adotado pela nossa 

legislação quanto à condução da persecução penal.

 Não podemos olvidar que há nítida preferência do legislador constitucional 

à adoção do sistema acusatório, ainda que permeado por algumas 

nuances inquisitivas (como o inquérito policial).

 Mesmo que a persecução penal extrajudicial se dê, quase que 

exclusivamente, de forma inquisitória, ao ser judicializada deve ela ser 

permeada por todas as garantias constitucionais previstas na Carta 

Magna.

 Ainda assim resta indubitável a existência vários pontos de infiltração do 

princípio inquisitório no âmbito persecutório em juízo, como a autorização 

de iniciativa probatória pelo juiz, a possibilidade de decretação de medidas 

cautelares de ofício e a possibilidade de utilização – tanto para absolver o 

réu como para condená-lo – de elementos informativos produzidos no 

inquérito policial, quando esteados em outros elementos de provas 

confeccionados com a participação das partes.

 Por tais razões é que há grande orientação jurisprudencial e doutrinária 

no sentido de considerar o sistema persecutório penal nacional não como 

puramente acusatório, mas sim misto, tendo em vista que não há a 

possibilidade de abstração de todos os princípios atinentes a este ou 

aquele sistema.

 Insta consignar que a maior aproximação, pelo ordenamento normativo 
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pátrio, do sistema acusatório é, sem sombra de dúvidas, decorrência 

direta da evolução gradual do espírito democrático, tendo em vista que 

referida sistemática significa um plus evolutivo quando comparado ao 

sistema inquisitivo, conforme já demonstrado.

 Portanto, há situações em que, pela própria principiologia jurídico 

constitucional, não podemos nos afastar do princípio acusatório em seu 

âmago.

 E uma de tais situações é a clara divisão estanque entre as funções de 

acusar e julgar, cuja ilação se extrai facilmente do disposto no artigo 129, 

inciso I da Constituição Federal, que dispõe que:

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;

 Partindo desta premissa, ainda que haja pontos de infiltração do sistema 

inquisitório em nosso ordenamento, vemos que especificamente em 

relação à acusação, mormente quanto à ação penal pública, existe o 

monopólio de sua titularidade deferida ao Ministério Público.

 Sendo o órgão ministerial titular exclusivo da ação penal, as ausência de 

sustentação acusatória quanto ao pleito condenatório demanda 

indiscutível vinculação da decisão judicial neste sentido.

 Entendimento diverso levaria a uma atuação judicial distante de seu 

mister, fazendo com que o juiz, incontestavelmente, assumisse uma 

posição processual que não condiz com sua função institucional, que é 

julgar com imparcialidade, sem decidir acerca do que não fora 

finalisticamente postulado.

 Portanto, mais do que uma análise principiológica, a ausência de pedido 

de condenação por parte do órgão acusatório e uma discussão 

precipuamente processual, haja vista que, não subsistindo por parte do 

órgão titular da ação penal interesse na condenação, resta ausente o 

interesse processual, ou interesse da pretensão acusatória, uma das 

condições da ação.

 RANGEL (RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal . 16º ed, Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 65/66) assim já se manifestara:

 O art. 385 do CPP não foi recepcionado pela Constituição da República. 

Não está mais autorizado o juiz a decidir, em desfavor do acusado, 

havendo pedido do Ministério Público em sentido contrário. O titular 

exclusivo da ação penal é o Ministério Público e não o juiz. A busca da 

verdade, pelo juiz, compromete sua imparcialidade na medida em que 

deseja decidir de forma mais severa para o acusado em desconformidade 

com o órgão acusador, que é que, exerce a pretensão acusatória.

 Outra não é a orientação jurisprudencial a qual entendemos mais 

consentânea com a principiologia constitucional hodierna:

TJ-MG - 100240948066680011 MG 1.0024.09.480666-8/001(1) (TJ-MG)

Ementa: APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE 

ABSOLVIÇÃOAPRESENTADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM 

ALEGAÇÕES FINAIS - VINCULAÇÃO DO JULGADOR - SISTEMA 

ACUSATÓRIO - ABSOLVIÇÃODECRETADA. I - Deve ser decretada a 

absolvição quando, em alegações finais do Ministério Público, houver 

pedido nesse sentido, pois, neste caso, haveria ausência de pretensão 

acusatória a ser eventualmente acolhida pelo julgador. II - O sistema 

acusatório sustenta-se no princípio dialético que rege um processo de 

sujeitos cujas funções são absolutamente distintas, a de julgamento, de 

acusação e a de defesa. O juiz, terceiro imparcial, é inerte diante da 

atuação acusatória, bem como se afasta da gestão das provas, que está 

a cargo das partes. O desenvolvimento da jurisdição depende da atuação 

do acusador, que a invoca, e só se realiza validade diante da atuação do 

defensor. III - Afirma-se que, se o juiz condena mesmo diante do pedido de 

absolvição elaborado pelo Ministério Público em alegações finais está, 

seguramente, atuando sem necessária provocação, portanto, 

confundindo-se com a figura do acusador, e ainda, decidindo sem o 

cumprimento do contraditório. IV - A vinculação do julgador ao pedido de 

absolvição feito em alegações finais pelo Ministério Público é decorrência 

do sistema acusatório, preservando a separação entre as funções, 

enquanto que a possibilidade de condenação mesmo diante do espaço 

vazio deixado pelo acusador, caracteriza o julgador inquisidor, cujo 

convencimento não está limitado pelo contraditório, ao contrário, é 

decididamente parcial ao ponto de substituir o órgão acusador, fazendo 

subsistir uma pretensão abandonada pelo Ministério Público.

 Por fim, resta reverberar que há muito já encontra-se afastada a “verdade 

real” como princípio informador e norteador da processualística penal. 

Atualmente, somente pode-se falar na verdade possível, a qual deve ser 

trazida ao julgador pelas partes, não podendo aquele imiscuir-se em 

função precípua das partes e tomar a iniciativa probante para si.

 Portanto, no caso em apreço, tendo o Ministério Público, em suas 

alegações finais, postulado expressamente pela absolvição do acusado 

pelo crime do qual fora ele denunciado, sem que sejam necessárias 

maiores elucubrações – por este órgão julgador – do que fora colhido na 

instrução, o caso é de absolvição.

 4.0 DISPOSITIVO

 Posto isto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a denúncia e, por 

conseguinte, ABSOLVO o réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

 Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 

42/08, fica dispensado o registro da sentença.

Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

Intime-se. Cumpra-se.

Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 76755 Nr: 112-66.2017.811.0106

 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: Davi Luiz Inácio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Câmara Municipal de Novo São Joaquim-MT, 

Município de Novo São Joaquim-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Misael Luiz Inácio - 

OAB:MT/12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 76755 (12-66.2017.811.0106)

 Trata-se o presente de embargos de declaração ajuizados pela parte 

autora em razão da decisão proferida nos presentes autos.

 Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, inciso II do Código 

de Processo Civil, após publicada a sentença – ou da decisão, como no 

caso dos autos – somente pode o juiz alterá-la - quando não for para 

corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculo - por meio de embargos 

de declaração.

 Vê-se que os embargos tem o condão de, eventualmente e em razão de 

seu possível efeito infringente, modificar a sentença.

 No entanto, o mesmo regramento de regência citado, em seu artigo 1.022, 

é claro ao aduzir 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.

 Verifica-se, portanto, que as únicas e expressas permissões legais de 

cabimento dos embargos de declaração são quando da ocorrência de 

obscuridade, contradição ou omissão no provimento jurisdicional, não 

sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo.

 É de se reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são 

um recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível.

 Somente a alegação da hipótese de cabimento é apta para seu 

recebimento - sendo ele tempestivo - já que o recurso em questão 

independe de preparo, nos termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil.

 No entanto, pela análise acurada de seus termos, vê-se que na verdade a 

parte não requer a reforma da decisão em razão da existência de algum 

vício expresso como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão 

somente por sua irresignação com o teor e resultado do julgado.

 Forçoso então reconhecer que o que a parte pleiteia não pode ser 

verificado/acolhido no âmbito dos embargos, posto que somente o recurso 

cabível na hipótese tem o condão de devolver a outro órgão jurisdicional a 

competência funcional para avaliar se realmente houve error in 

procedendo ou error in judicando.

 Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior.

 Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional qualquer vício que 

macule o provimento exarado, recebo os embargos – por tempestivos – e, 
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no mérito, nego-lhe provimento.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se as partes e cumpra-se a decisão embargada.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 77859 Nr: 848-84.2017.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Maciel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H L Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgar Leal Loureiro - 

OAB:MT 21390/A

 Referência: Autos n.º 77859 (848-84.2017.811.0106)

 Considerando as informações de fl. 204, expeça-se carta de citação para 

o endereço indicado pelo exequente.

 Após, remetam-me conclusos para a análise do pedido de penhora online.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 77920 Nr: 890-36.2017.811.0106

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Gouveia dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Joaquim Gouveia Leite, Santilia 

Gouveia dos Santos, João Gouveia dos Santos, Joaquim Gouveia Filho, 

Piedade Gouveia dos Santos, Maria Gouveia dos Santos, Rosicleia José 

Gouveia Santos, Rogério Gouveia de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilermando Vilela Garcia 

Filho - OAB:MT 4275/O, Douglas Rodrigues Martins - OAB:MT 

19909/O, LUCIANA NEVES E SILVA - OAB:MT 12662/O

 Referência: Autos n.º 77920 (890-36.2017.811.0106)

 Cuida-se de inventário do ESPÓLIO DE JOAQUIM GOUVEIA LEITE. O 

falecido deixou como herdeiros 6 filhos vivos e um pré-morto, PEDRO, pai 

de dois filhos, ROSICLÉIA E ROGÉRIO, por corolário netos do inventariado, 

além de seu cônjuge, CAROLINA MOREIRA DOS SANTOS. Esta faleceu em 

sequência, de modo que seus bens são objetos do inventário de cód. 

79422. Posteriormente, faleceu VALDIVINO GOUVEIA LEITE, filho do casal, 

sem deixar herdeiros (inventário de cód. 79459).

 Conforme narrado em decisão de fls. 149/149-v, as partes firmaram 

acordo entre todos os herdeiros, restando somente diligências para a 

resolução do feito.

 Analisando todos os autos, verifico que resta pendente o recolhimento 

das custas inerentes aos feitos em apenso, códigos 79422 e 79459.

 Neste sentido, intime-se a inventariante SANTILLA GOUVEIA DOS 

SANTOS, para que no prazo de 10 (dez) dias, providencie o recolhimento 

de custas processuais, no que tange os autos 79422 e 79459, sob pena 

de extinção sem a resolução de mérito.

 Traslade-se a presente decisão aos demais autos apensos.

 Transcorrido o prazo, independente de manifestações pela parte, 

remetam-se conclusos.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 78151 Nr: 1016-86.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909/O

 Referência: Autos n.º 78151 (1016-86.2017.811.0106)

 Cuida-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c.c 

Partilha, Guarda e Alimentos, promovida por ARISTOR LOURENÇO DA 

SILVA em desfavor de ADRIANA SOARES DA SILVA.

 Conforme constara na decisão anterior, atualmente o princípio da 

cooperação encontra-se expresso na legislação adjetiva cível.

 Justamente em razão da referida necessidade cooperativa, foram as 

partes intimadas para manifestarem-se acerca das questões de fato e de 

direito controvertidas, para que fosse possível – de maneira cooperada – 

a fixação dos pontos controversos da demanda, bem como a incidência 

de eventual matéria probante.

 No entanto, mesmo sendo minudenciadamente explicada a razão pela qual 

seria necessária a manifestação das partes, verifico que a requerida 

limitou-se à praxe forense (a qual tecnicamente não concordamos) de 

indicar as provas que pretendem produzir, sem sequer manifestar-se 

acerca dos pontos que entendem controversos.

 De outra banda, no que diz respeito ao requerido, vejo que este sequer 

apresentou eventuais meios de provas que por ventura tinham interesse 

em produzir.

 Pois bem:

 Diante da não manifestação das partes acerca dos pontos 

controvertidos, resta na presente decisão sanatória trespassar tal tema, 

além de outros, conforme expresso no artigo 357 caput do Código de 

Processo Civil.

 1) Das Questões Processuais Pendentes

 Em sede de contestação, a requerida suscitou, no tocante a partilha de 

bens, exclusividade no tocante ao direito do imóvel, uma vez que, em suas 

alegações, teria conseguido o imóvel diante de esforço unilateral de sua 

parte por meio de doações destinadas a sua pessoa.

 Corroborando com suas alegações, apresenta declarações em anexo à 

contestação.

 Embora devidamente intimado, verifico o decurso de prazo para a 

manifestação da parte autora (fl. 58), razão pela qual, postula a requerida 

seja declarado o pedido atinente à partilha de bens como fato 

incontroverso, diante da ausência de impugnação.

 Aduz o Código de Processo Civil.

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

[...]

III - admitidos no processo como incontroversos;

 Assim, tem-se que as alegações da requerida merecem prosperar, 

estritamente a matéria de divisão do bem, sendo que, deste modo, resta 

afastada da dilação probatória, discussões quanto ao direito de partilha do 

bem objeto de litígio.

 No que diz respeito a alteração da guarda de LUNA SOARES DA SILVA, 

este não merece acolhimento. Explico.

 Realizado Estudo Psicológico e Estudo Social da menor (fls. 28/39), este 

conclui que o genitor é plenamente apto para manter-se como guardião da 

menor, de modo que não existem informações aptas para ensejar uma 

alteração neste momento, razão pela qual INDEFIRO a alteração de guarda 

da menor.

 2) Da delimitação das questões de fato sobre as quais recairá a atividade 

probatória e a especificação os meios de prova admitidos

 Não tendo as partes relatado quaisquer pontos que entendem como 

controvertidos, passo a fixação.

 Conforme se extrai dos autos, resta a discussão no tocante a guarda da 

menor LUNA SOARES DA SILVA, razão pela qual, fixo como ponto 
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controvertido, a ser solvido pela instrução probatória, a fixação da guarda 

de LUNA SOARES DA SILVA.

 Salienta-se que, conquanto controvertidos pelas partes, não 

necessariamente todos os fatos acima apontados são interessantes à 

causa. Contudo, como ambas as partes se contradizem acerca de tais 

pontos, propicia-se a produção da prova a fim de se evitar arguições de 

cerceamento de defesa.

 Fica admitido como meio de prova o depoimento pessoal das partes, bem 

como da menor e de eventuais testemunhas que a requerida possa 

apresentar.

3) Da distribuição do ônus da prova

 O artigo 373 do Código de Processo Civil é claro ao aduzir que:

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.

 No caso presente, mantém-se a distribuição do ônus probatório na forma 

como disposto pelo CPC, cabendo aos demandantes provar suas 

alegações.

4) Das questões de direito relevantes para a decisão do mérito

 A ação em tela se alicerça nas disposições constantes do Código Civil 

atinentes ao direito de família.

 5) Da audiência de instrução e julgamento

 Diante da solicitação da dilação probatória pela requerida, designo 

audiência de instrução e julgamento para a data de 02 (dois) de Abril de 

2020, às 15hrs, no horário oficial do Estado de Mato Grosso.

 Determino à requerida que deposite em cartório o rol de testemunhas cuja 

oitiva se pretende, devendo na referida peça constar, nos termos do 

artigo 450 caput do Código de Processo Civil, o nome, a profissão, o 

estado civil, a idade, o número da inserção no Cadastro de Pessoa Física 

– CPF, o número de registro de identidade e o endereço completo da 

residência e do local de trabalho, cabendo à parte, no caso de 

impossibilidade de fornecer alguma de tais qualificações, justificar referida 

ausência de forma minudenciada.

 Referido rol deverá ser apresentado no prazo máximo de 10 (dez) dias 

contados da intimação da presente decisão, em prazo autorizado e 

conforme preconizado no artigo 357, parágrafo 4º, do Código de Processo 

Civil.

 Fica a parte ciente que, em atenção ao princípio do contraditório, a não 

apresentação do referido rol ou seu depósito extemporâneo acarretará a 

preclusão da possibilidade da produção da prova desta natureza.

 A intimação das testemunhas deverá seguir o que determina o artigo 455 

caput do Código de Processo Civil, cabendo à parte interessada, por meio 

de seu patrono, juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 

(três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e 

do comprovante de recebimento, conforme parágrafo 1º do dispositivo 

citado, sob pena de preclusão da oitiva da testemunha que não 

comparecer.

 Fica à parte facultada a condução da testemunha diretamente à 

solenidade, salientando que será presumido que a parte desistiu da oitiva 

da testemunha que não comparecer (parágrafo 2º do artigo 455).

 Somente será admitida a intimação judicial da testemunha nos casos 

previstos no parágrafo 4º do artigo 155, sendo que no caso do inciso I 

(frustração da intimação por carta) a comprovação do ocorrido deve ser 

tempestiva, nos termos do parágrafo 1º.

 Acaso a parte intencione a intimação justificada no inciso II, deverá 

apresentar tal postulação no prazo de 05 (cinco) dias contados da 

presente intimação, com a comprovação respectiva, sob pena de 

preclusão.

 Acaso não esteja o peticionário litigando sob os pálios da justiça gratuita, 

na oportunidade da apresentação da enumeração das testemunhas ou do 

pedido fundado no artigo 455, parágrafo 4º, inciso II, deverá ele recolher 

antecipadamente as custas do ato, sob pena de deserção, diante da 

inteligência do artigo 82, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

 Declaro preclusa a possibilidade de dilação probatória por parte do 

requerente, eis que nada manifestaram-se acerca de tal tema.

 Cumpra-se.

Novo São Joaquim, 07 de Fevereiro de 2020

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 78209 Nr: 1052-31.2017.811.0106

 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: Zilma Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:MT 12903/O, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT 8184/A

 Referência: Autos n.º 78209 (1052-31.2017.811.0106)

 O atual Código de Processo Civil, inovando no ordenamento jurídica pátrio, 

trouxe em seu bojo, expressamente, o princípio da cooperação.

 Por referida norma principiológica, insculpida primeiramente no capítulo do 

regramento adjetivo que trata das Normas Fundamentais do Processo Civil, 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigo 6º, 

caput).

 Por referido princípio, que nada mais é do que um corolário do princípio 

constitucional do contraditório, “o contraditório é valorizado como 

instrumento indispensável ao aprimoramento da decisão judicial, e não 

apenas como uma regra formal que deve ser observada para que a 

decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito Processual Civil: 

introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de 

conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. Juspodivm, 2016).

 A interpretação que se extrai de referida norma é que as partes podem – 

e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a decisão meritória 

seja alcançada da melhor forma possível.

 Não se trata de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, 

mas de questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes 

na influenciação do magistrado.

 No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Novo Código 

de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2016):

A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente de sua 

participação no processo, levando aos autos alegações e provas que 

auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais ativa a 

parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, desde 

que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC.

 Partindo de tais premissas, e considerando a atual fase processual, 

vemos que o caso seria de sanear e organizar o processo, delimitando o 

juiz as questões de fato e direto controvertidas, o ônus e a distribuição 

probante bem como, se for o caso, delimitar a atividade probatória.

 Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como saneá-lo neste 

momento.

 Primeiro porque não fora às partes oportunizada, após a estabilização da 

demanda, qualquer manifestação específica acerca do que entendem elas 

sobre as questões de fato e direito supostamente controvertidas.

 E entendemos que, pelo princípio da cooperação, tal manifestação deve 

ser oportunizada, eis que na inicial não detém o autor, ainda, acesso ao 

mérito da defesa do réu, que pode, por vezes, confessar parte do direito 

controvertido ou mesmo não contestar algum ponto fático específico.

 Além disso, malgrado a lei preveja a possibilidade de marcação de 

audiência para tal finalidade, nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca do tema, o que garante inclusive maior 

celeridade no processo.

 Ademais, não houvera, como exigido por lei, a especificação de provas, 

mas somente o uso do adágio de que intencionam as partes provar o 

alegado com a utilização de todos os meios probatórios admitidos.

 Saliente-se que o atual Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015), mantendo a tradição processual pátria, especificou, em 

seu artigo 319, inciso VI que:

Art. 319. A petição inicial indicará:

(…)

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados;

 A intenção do legislador, ao manter referido dispositivo referente ao 

requisito da petição inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o 

comando insculpido no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis 

que a argumentação, já na petição inicial, das provas que pretende a parte 

produzir é, na verdade, uma clara indicação de que impossível é a 

surpresa processual, em absoluto respeito ao princípio do contraditório e 
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da ampla defesa.

 Tanto é que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como 

requisito da contestação a especificação das provas que o réu pretende 

produzir (artigo 336 caput do Código de Processo Civil).

 No entanto, em detrimento de todos os referidos comandos legais, virou 

praxe na cultura jurídica a menção, tanto na petição inicial quanto na 

contestação, o pedido de produção de “todas as provas admitidas em 

direito”, como de fato ocorrera.

 Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis literis, 

haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande maioria das 

petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, caso seria de 

declaração da preclusão da possibilidade de especificação de provas.

 No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou o 

entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios de 

prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg no 

REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se realmente 

fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima necessidade de 

que a indicação das provas constasse em lei nas fases postulatória e 

contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer carga 

indicativa em tais pedidos.

 Na sistemática do antigo Código de Processo Civil, não haviam muitos 

problemas com tal situação – razão pela qual entendemos que, 

rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve se alterar -, eis que, na 

antiga metodologia processual, não havendo a composição entre as 

partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear o feito e fixar o ponto 

controvertido, quando então haveria nova necessidade de especificação 

de provas.

 Ou seja, no anterior regramento, haveria o aprazamento de audiência de 

tentativa de conciliação após a estabilização do processo e, não sendo 

esta obtida, ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o 

processo.

 Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema.

 E tal possibilidade preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que 

por mais que caiba ao juiz condutor do feito a determinação das provas a 

serem produzias, a indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual 

não pode – principalmente quando a discussão meritória trata de objetos 

privados e totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena 

inclusive da violação de sua parcialidade na condução do feito.

 Outrossim, com as normas constantes na atual legislação, não há mais a 

ocorrência da audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela 

acontece numa fase anterior à estabilização do processo e sem a 

participação do juiz.

 Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal audiência 

é aprazada.

 Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento do feito seja efetivado 

em gabinete ou, se entender o juiz e as partes cabível, que seja designada 

audiência especificamente com tal finalidade, conforme norma aposta no 

artigo 357, parágrafo 3º do Código de Processo Civil.

 No entanto, a designação de audiência específica para tal em todo e 

qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande maioria das 

vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada num ato 

que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma singela.

 Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida.

 Na oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos 

por controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

 Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir todas as 

provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples de 

eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à ela, 

qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação.

 Fica às partes facultado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no 

prazo acima assinalado, a apresentação de negócio jurídico processual 

consistente na delimitação consensual das questões de fato e direito, a 

qual, se homologada, vinculará as partes e o juiz.

 Ficam as partes advertidas que a ausência de manifestação quanto aos 

pontos supostamente controvertidos ocasionará a impossibilidade de 

solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme preconiza o parágrafo 1º 

do regramento citado, sendo que a ausência de especificação 

minudenciada de provas ocasionará a preclusão da possibilidade de sua 

produção.

 Após, venham-me os autos conclusos para a solvência das eventuais 

questões processuais pendentes bem como para o efetivo saneamento do 

feito.

 Intime-se e cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78443 Nr: 34-38.2018.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kadno Ronielly da Silva Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:MT 12025/O

 Referência: Autos n.º 78443 (34-38.2018.811.0106)

Sentença

1.RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia contra KADNO 

RONIELLY DA SILVA VIEIRA, qualificado nos autos em exame, pela prática 

das condutas descritas no artigo 147 do Código Penal, artigo 32, § 2º da 

Lei 9.605/1998 e artigo 12 da Lei 10.826/2003, na forma do artigo 69 do 

Código Penal.

Narra a inicial acusatória que no dia 05/10/2017, por volta das 17h00min, 

no sítio Morro Alto, P.A Tamburil, zona rural, situado nesta cidade, o 

acusado, por meio de palavras, ameaçou de morte seu vizinho, senhor 

Joaquim Mariano Rodrigues.

Consta na exordial que no referido dia, o implicado se dirigiu até o sítio de 

Joaquim, a fim de exigir que o mesmo retirasse seu cavalo de dentro de 

sua propriedade, afirmando que castraria o animal caso não fosse de lá 

recolhido.

 Contudo, chegando na propriedade do denunciado, a vítima na companhia 

de seu filho, senhor Júlio Adriano, encontrou o animal lesionado por um 

projétil de arma de fogo, momento em que avistaram KADNO de posse de 

uma carabina, vindo a ameaçá-los de morte, caso contatassem a polícia.

Em consequência da lesão provocada pelo disparo de arma de fogo, o 

animal veio a óbito no dia 09/10/2017, consoante relatório policial de fl. 47.

No dia 06/10/2017, a vítima Joaquim Mariano Rodrigues, compareceu na 

Delegacia de Polícia desta urbe, relatando o ocorrido e manifestando o 

desejo de representar criminalmente em desfavor do acusado (fl. 17).

Posteriormente, no intento de averiguar os fatos, os policiais se 

deslocaram até o sítio de KADNO, denominado Boi de Ouro.

Na oportunidade, o implicado confessou a autoria dos fatos, entregando a 

arma de fogo, do tipo Carabina, marca AMADEO ROSSI S.A, conforme 

termo de exibição e apreensão à fl.21.

 A denúncia foi recebida no dia 14/02/2019 (fl. 80). Citado, o acusado 

apresentou resposta à acusação às fl. 95/96.

Durante a instrução criminal, foi realizado o interrogatório do acusado, a 

oitiva da vítima e das testemunhas Ezio Martins de Freitas e Algemiro 

Pereira da Silva Filho (Mídia de fl. 111).

 Em suas alegações finais orais, a acusação pugnou pela procedência da 

denúncia em todos os seus termos (dispositivo de mídia de fl. 111).

 A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado no delito 

tipificado no artigo 147 do Código Penal, nos termos do artigo 386, III, do 

CPP, e no delito tipificado no artigo 32, § 2º da Lei 9.605/1998, nos termos 

do artigo 386, VII, do CPP. No tocante ao delito previsto no artigo 12 da Lei 

10.826/2003, requereu a aplicação da pena base no mínimo legal 

(dispositivo de mídia de fl. 111).

 É a síntese. Fundamento.

 2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1. DO CRIME DE AMEAÇA (artigo 147 do Código Penal).

O crime de ameaça é previsto no artigo 147, caput, do Decreto-Lei n.º 
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2.848, de 07 de Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), que dispõe 

que:

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer 

outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave.

 Referido tipo penal tem como escopo à proteção à liberdade individual, 

mormente a liberdade pessoal, conforme se verifica do título do Capítulo e 

Seção ao qual pertence no diploma substantivo penal.

 Gramaticalmente analisada, configurada está a ameaça quando for 

proferida palavra, gesto ou ato pelos quais se exprime a vontade que se 

tem de fazer mal a alguém.

 Pois bem. No caso dos autos, verifica-se que a denúncia traz como 

fundamento do pedido condenatório uma ação supostamente praticada 

pelo réu que, indubitavelmente, promete um mal injusto e grave.

O parágrafo único do regramento em questão prevê que o delito somente 

se procede mediante representação e, no compulso dos autos, é possível 

verificar que há inequívoca manifestação de vontade da vítima de 

representar contra o réu, conforme se infere do termo de representação 

de fl.17.

 Além disso, o depoimento da vítima tanto em sede inquisitiva (fl.15) como 

judicial (fl.111), apresenta real consonância com o substrato probante.

 A vítima JOAQUIM MARIANO RODRIGUES, quando da sua inquirição na 

Delegacia Civil, asseverou que reside na zona rural no P.A. Tamboril, em 

uma propriedade que faz divisa com a propriedade do denunciado, e que 

no dia 05/10/2017 foi abordado por KADNO, que lhe pediu para que 

retirasse seu cavalo de sua propriedade, chamando-o na oportunidade de 

“vagabundo e moleque”, alegando que se o mesmo assim não o fizesse, 

castraria o animal.

No relato, acrescenta que logo em seguida se dirigiu ao local na 

companhia de seu filho, senhor Júlio Adriano, e perceberam que o cavalo 

estava com a pata direita lesionada por um tiro de arma de fogo. Nessa 

ocasião, o implicado apareceu portando uma carabina calibre 38, e passou 

a ameaçá-los, dizendo que caso comunicassem o fato à polícia iria 

matá-los.

 Na instrução processual as declarações da vítima são condizentes com 

seu depoimento em fase inquisitiva, como se observa:

 “(...) aí ele foi lá no serviço onde eu tava e, aí chegou lá e falou pra mim ‘ó 

é o seguinte, tem um cavalo do senhor lá dentro do meu pasto e você vai 

lá pegar ele, porque senão eu vou capar ele’. Falei “ó o problema é do 

senhor, se quiser capar pode capar, porque inclusive tô caçando um pra 

capar ele mesmo’, aí ele olhou na minha cara e falou ‘cê sabe que cê é 

bem vagabundo?’’ (…) aí nós foi lá, buscou o cavalo (…) aí veio ele, 

passou pela casa dele, catou a carabina, pois assim na perna e veio (...)e 

falou ‘ó, e você caladinho, caladinho, não tem direito de falar nada, porque 

se não eu mato todo mundo, mato você e mato seu filho’ (…) aí nós foi lá, 

pegou o cavalo e veio debaixo de carabina (…) aí ele falou assim ‘´é o 

seguinte, vocês não fala nada pra polícia e pra ninguém, vocês não fala 

nada, porque se não vocês vai se a ver comigo’ (...)”.

Embora o implicado tenha negado ter ameaçado a vítima quando 

interrogado na Delegacia (fls.23/24), bem como tenha feito uso do direito 

de permanecer em silêncio perante o Juízo (mídia de fls.111), o desenrolar 

dos fatos se mostram condizentes com o relato da vítima.

O delito de ameaça é formal e sua consumação ocorre no momento em 

que a vítima toma conhecimento do mal prometido, sendo indiferente que o 

agente esteja ou não disposto a cumpri-lo, bastando que possua 

capacidade para realizar a ação e sua atitude cause temor à vítima.

 Ainda em sede policial pode se observar que em seu depoimento, a vítima 

relatou que temia por sua vida e pedia proteção, relatando que seu filho 

possui problemas mentais e que ficou muito abalado com a situação.

 Posto isto, segue entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO 

DO AGENTE – NECESSIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE 

PARA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA. Comprovadas a 

materialidade, a autoria e ausentes causas excludentes de ilicitude ou de 

isenção de pena, impõe-se a condenação do agente pelos crimes do art. 

147 do Código Penal. O delito de ameaça é formal e se consuma no 

momento em que a vítima toma conhecimento do mal prometido, 

independentemente de real intimidação, bastando que o sujeito ativo 

possua capacidade para realizar a ação. (TJ-MG - APR: 

10024180694689001 MG, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 

15/09/0019, Data de Publicação: 25/09/2019).

Portanto, não restam dúvidas de que a responsabilidade penal do fato 

atribuída ao réu nesta ação foi devidamente comprovada durante a 

persecução penal, impondo-se a sua condenação.

2.2. DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 32, §2º, DA LEI 9.605/98 E ARTIGO 

12 DA LEI 10.826/2003.

2.2.1. Materialidade.

A materialidade dos delitos encontra-se positivada no Auto de Prisão em 

Flagrante Delito (fl.08), no Boletim de Ocorrência (fls.09/10) no Auto de 

Verificação de Local de Delito (fls. 18/20), no Termo de Exibição e 

Apreensão (fl.21) e Laudo de Exame Pericial (fl.57/58).

2.2.2. Autoria.

A autoria, por sua vez, resultou sobejamente demonstrada através dos 

depoimentos das testemunhas colhido em ambas as fases da persecutio 

criminis, da oitiva da vítima e da própria confissão do acusado no âmbito 

policial, confirmando que portava a arma de fogo e munições, e que teria 

efetuado um disparo na direção do cavalo.

A testemunha EZIO MARTINS DE FREITAS, policial militar condutor, relatou 

na fase investigativa:

(…) Que hoje, dia 06/10/2017, por volta de 10:00 horas estava juntamente 

com o soldado Algemiro e o investigador Cezar e se deslocaram em 

diligências referente aos B.O.P.M nº 2017.332743 no intuito de localizar e 

prender o suspeito KADMO, que, ao chegarem no sítio Boi de Ouro, 

vizinho ao da vítima, localizaram a pessoa de KADMO RONIELLY DA 

SILVA OLIVEIRA, que por sua vez ao ser indagado sobre os fatos 

noticiados no BO PM 2017.332743, este assumiu a autoria do disparo de 

arma de fogo contra um cavalo e entregou a arma aos policiais, sendo 

uma carabina cal.38 municiada com seis munições intactas e uma 

deflagrada, que ao fazerem uma revista no interior da residência na 

companhia da esposa do suspeito foi encontrado no guarda roupas (04) 

quatro munições intactas cal. 38 e (05) cinco cartuchos de calibre 20 

sendo quatro deles deflagrados (...) (sic)

 Em juízo, confirmou os fatos narrados anteriormente:

(...) Compareceu até nosso pelotão da PM, a vítima relatando a situação 

desse animal e a gente de tal situação fizemos um B.O, um boletim de 

ocorrência. E posteriormente deslocamos juntamente em apoio com o 

policial civil, que agora não me recordo o nome, deslocamos até o local do 

fato, fui até onde tava o animal caído e retornamos, constatamos a 

veracidade, retornamos e fomos à casa do suspeito. Aí após isso, 

encontramos a espingarda utilizada e conduzimos em apoio a policial civil à 

Delegacia (…)

Promotor: E o senhor se recorda de ter ouvido alguma versão do senhor 

Kadno a respeito dessa situação? Se realmente tinha atirado no cavalo? 

(...)

Ezio: Não me recordo.

Promotor: E o calibre da arma, o senhor se recorda? Sabe dizer qual que 

é?

Ezio: Não sei se é um calibre 38, carabina.

Promotor: Mas era uma arma de cano longo?

Ezio: De cano longo, exatamente.

Promotor: E tinha munição também?

Ezio: Tinha, tinha encontrado junto com ela munição.

 Por sua vez, tanto o policial militar ALGEMIRO PEREIRA DA SILVA (fl. 13) 

como o investigador GLADMIR CEZAR DA GAMA FIGUEIREDO (fl14), 

ratificaram na Delegacia o relatado pelo policial militar EZIO (fl.11).

O policial ALGEMIRO asseverou em juízo:

 (...) Recordo pouca coisa, mas eu lembro que fomos lá mesmo atender 

essa ocorrência que a vítima solicitou né, mas registramos primeiro, 

levamos na polícia civil, aí fomos como apoio lá (…) encontramos lá o 

cavalo, realmente ele tava, tava morto não naquele dia, tava vivo, tavacom 

a perfuração e fomos pra casa do mesmo, se não me engano, chegamos 

lá, encontramos o mesmo, a esposa, a esposa entregou a arma pra nós, 

foi conduzido, tudo tranquilo.

Promotor: Aqui no termo de depoimento de fl.10, o senhor consta que no 

momento do atendimento da ocorrência o Kadno assumiu a autoria dos 

fatos, o senhor confirma isso?

Algemiro: Confirmo.

 Promotor: Ele chegou a dar alguma justificativa pra esse tipo de 

comportamento, porque ele tinha atirado?

Algemiro: Se eu não me engano o animal tinha passado para o pasto do 

outro, aí pediu para o vizinho tirar, algo assim (…)

Em que pese o implicado KADNO RONIELLY DA SILVA VIEIRA tenha 

permanecido em silêncio perante o juízo, em sua inquirição perante a 

autoridade policial (fls.23/24), confessou a posse ilegal de arma de fogo e 

o disparo contra o animal da vítima, o que corrobora com os demais 
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elementos probatórios dos fatos. Vejamos:

(…) Que, são verdadeiras as acusações da posse ilegal de arma de fogo; 

Que, o interrogando afirma que a espingarda calibre 38 é de sua 

propriedade, comprou a mesma há cerca de 04 anos; comprou da pessoa 

de Marco Antônio Algodoal de Almeida, pagando a importância de R$ 

2.500,00 reais; sendo que a mesma e registrada provisória no nome do 

senhor Marco Antônio; Que, a finalidade da espingarda e para ter no sítio 

como defesa de animais peçonhentos; Que, o interrogando afirma que seu 

sítio faz divisa com duas posses do senhor Joaquim e não existe cerca de 

divina, apenas são separadas por corregos; Que, constantemente animais 

do senhor Joaquim então na terra do interrogando e sempre o mesmo 

avisa de tais animais e pede que o mesmo tire os da terra; Que, o senhor 

Joaquim tem um cavalo o qual e muito atentado e dar prejuízo ao 

interrogando, sendo que este toma conta do cocho e corre em cima dos 

outros animais; Que, o interrogando pediu já por várias vezes para que 

Joaquim tirasse o cavalo de dentro de suas terras sendo que o 

interrogando afirma ter se aborrecido com o animal e efetuado um disparo 

no rumo do cavalo para que esse fosse embora, sendo que acertou o 

animal na paleta, mas esse não morreu; Que, o interrogando afirma que 

Joaquim apareceu para buscar o cavalo onde este mostrou para ele que 

havia disparado um tiro no rumo do animal para que ele fosse embora; (...) 

(sic)

Nesse sentido, tem-se parte de jurisprudência dos tribunais pátrios, 

entendendo como provas suficientes a oitiva das testemunhas em 

conformidade com a confissão do implicado na fase policial, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. 

ALEGAÇÃO QUANTO A AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A ENSEJAREM O 

ÉDITO CONDENATÓRIO. ARGUMENTO NÃO VEGETO. AUTORIA E 

MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AS PROVAS DOS 

AUTOS, TAIS COMO AS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO OS 

POLICIAIS QUE PRESENCIARAM O FLAGRANTE, O RECONHECIMENTO DO 

RÉU PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL, E A CONFISSÃO DO MESMO NA 

DELEGACIA DE POLÍCIA, COM O EXERCÍCIO DO DIREITO AO SILÊNCIO NA 

FASE PROCESSUAL JUDICIAL, LEVA A CERTEZA DA PRÁTICA DO CRIME 

(AUTORIA E MATERIALIDADE), NÃO HAVENDO QUE SER O RECORRENTE 

ABSOLVIDO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA CORRETA. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O ponto único e nodal deste 

recurso diz respeito a possibilidade de absolvição do recorrente, haja 

vista, segundo a Defesa a ausência de provas que possam ensejar o 

édito condenatório, tendo a sentença sido proferida com base apenas em 

elementos do inquérito policial. 2. De logo, tenho pela improcedência deste 

recurso, haja vista a constatação da autoria e materialidade delitiva, 

mesmo sem a oitiva da vítima em juízo, tendo, na hipótese, para fins de 

condenação, o MM Juiz sentenciante considerado a oitiva das 

testemunhas os policiais que efetuaram/presenciaram o flagrante, e o 

procedimento de reconhecimento da vítima realizado perante a autoridade 

policial, além da confissão do réu na fase inquisitorial, em que pese o 

exercício do direito a reserva de permanecer em silêncio durante o 

interrogatório judicial. (TJ-CE - APL: 00111250820098060001 CE 

0011125-08.2009.8.06.0001, Relator: ANTÔNIO PÁDUA SILVA - PORT 

1369/2016, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/05/2017).

Nota-se que os agentes responsáveis pela prisão confirmaram durante a 

instrução processual as declarações prestadas à autoridade policial, 

revelando de forma clara a prática do delito, em consonância com o relato 

do denunciado na Delegacia.

 Em consequência da lesão provocada pelo disparo de arma de fogo, o 

animal veio a óbito no dia 09/10/2017, consoante relatório policial de fl. 47.

Assim, conclui-se que o denunciado efetivamente portava a arma e 

munições descritos na denúncia, tendo afirmado que a utilizava para 

defesa de animais peçonhentos, tendo em vista que reside em um sítio.

Desta forma, não há como atribuir às provas colhidas a nuance de 

incerteza e, portanto, a sua fragilidade, uma vez que o depoimento dos 

policias, a palavra da vítima, e o interrogatório do implicado em sede 

policial, são suficientes para demonstrar que o animal foi morto por um tiro 

disparado pelo implicado.

 Portanto, diante do conjunto probatório carreado aos autos, não restam 

dúvidas de que a responsabilidade penal dos fatos atribuídos ao réu nesta 

ação, no que se refere aos delitos capitulados nos artigos 32, §2º, da Lei 

9.605/98 e artigo 12 da Lei 10.826/2003, foi devidamente comprovada 

durante a persecução penal, impondo-se a sua condenação.

3. DISPOSITIVO

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia 

formulada pelo Ministério Público Estadual para condenar KADNO 

RONIELLY DA SILVA VIEIRA, como incurso nos delitos capitulados nos 

artigos 147 do Código Penal, artigo 32, § 2º da Lei 9.605/1998 e artigo 12 

da Lei 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal.

 Passo, consequentemente, a dosar a pena.

4. DOSIMETRIA.

4.1.AMEAÇA – (artigo 147 do Código Penal)

Descreve o tipo penal:

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.

(…)

4.1.1. Circunstâncias judiciais

Denoto que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada 

tendo a valorar. Quanto aos antecedentes criminais, o réu é tecnicamente 

primário. Não há nos autos informações sobre a conduta social e 

personalidade do réu que justifiquem aumento da pena. Os motivos do 

crime são normais à espécie, não exigindo exasperação de pena, assim 

como as circunstâncias do crime. As consequências do delito são 

próprias do tipo e, por fim, o comportamento da vítima em nada influiu no 

resultado.

Portanto, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, considerando as 

circunstâncias, hei por bem fixar a pena base em 01 (um) mês de 

detenção.

4.1.2. Circunstâncias legais

Não há agravantes ou atenuantes a serem examinadas.

Portanto, a pena intermediária permanece em 01 (um) mês de detenção.

4.1.3. Causas de diminuição e de aumento de pena

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, a pena definitiva fica estabelecida em 01 (um) mês de detenção.

4.2. DO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 32, § 2º DA LEI 9.605/1998.

4.2.1. Circunstâncias Judiciais:

O crime do art. 32, § 2º da Lei 9.605 de 1998, possui a seguinte pena:

Art. 32 – Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais 

silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:

 Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.

§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do 

animal.

A culpabilidade normal à espécie delituosa, motivo pelo qual não deve 

interferir na fixação da pena. Não há registro de antecedentes nem há 

elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do implicado. 

Os motivos e consequências do crime exigem maior reprimenda do que 

aquela já fixada pelo legislador. O comportamento da vítima não enseja 

valoração extrapenal.

Analisadas referidas circunstâncias judiciais, reputo como necessário e 

suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base 

em 06 (seis) meses de detenção.

4.2.2. Circunstâncias Legais:

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem 

consideradas, motivo pelo qual a pena intermediária permanece em 06 

(seis) meses de detenção.

4.2.3. Causas de Diminuição e Aumento de Pena:

Não há causas de diminuição de pena a serem analisadas.

De outra forma, presente a causa de aumento de pena concernente na 

morte do animal, disposto no parágrafo 2º do artigo 32 da Lei 9.605 de 

1998. Desta feita, conforme fundamento exposto alhures, aumento a pena 

em um terço, fixando-a na terceira fase em 08 (oito) meses de detenção.

 4.2.4 Da Pena de Multa

Quanto à pena cumulativa de multa, prevista no preceito secundário do art. 

32 da Lei 9.605 de 1998, considero que esta segue o critério de duas 

etapas.

Com efeito, em virtude das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal, já analisadas, fixo-a em 20 (vinte) dias-multa. Inexistindo efetivas 

informações acerca da renda atual do acusado, fixo cada dia-multa no 

patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo 

vigente à época dos fatos, a ser adimplido nos termos dos artigos 49 e 50, 

do CP.

 4.3. DO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 12 DA LEI 10.826 DE 2003.

O crime do art. 12 da Lei 10.826 de 2003, possui a seguinte pena:

Art. 12 – Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou 

munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, 
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ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável 

legal do estabelecimento ou empresa:

 Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

4.3.1. Circunstâncias Judiciais:

A culpabilidade normal à espécie delituosa, motivo pelo qual não deve 

interferir na fixação da pena. Não há registro de antecedentes nem há 

elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do implicado. 

Os motivos do crime são normais à espécie, não exigindo exasperação de 

pena, assim como as circunstâncias do crime.

 Analisadas referidas circunstâncias judiciais, reputo como necessário e 

suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base 

no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de detenção.

4.3.2. Circunstâncias Legais:

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem 

consideradas, motivo pelo qual a pena intermediária permanece no mínimo 

legal.

4.3.3. Causas de Diminuição e Aumento de Pena:

Ausentes causas de diminuição ou de aumento de pena, assim, mantenho 

a pena em 01 (um) ano de detenção.

4.3.4 Da Pena de Multa

Quanto à pena cumulativa de multa, prevista no preceito secundário do art. 

12 da Lei 10.826 de 2003, considero que esta segue o critério de duas 

etapas.

Com efeito, em virtude das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal, já analisadas, fixo-a em 10 (vinte) dias-multa. Inexistindo efetivas 

informações acerca da renda atual do acusado, fixo cada dia-multa no 

patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo 

vigente à época dos fatos, a ser adimplido nos termos dos artigos 49 e 50, 

do CP.

 5. PENA DEFINITIVA.

Em atenção à regra esculpida no art. 69 do Código Penal (concurso 

material), SOMO as reprimendas fixadas e TORNO DEFINITIVA a pena do 

réu KADNO RONIELLY DA SILVA VIEIRA, qualificado nos autos, em 01 

(um) ano e 07 (sete) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa, fixados a 

1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos pela 

prática dos crimes capitulados nos artigos 147 do Código Penal, artigo 32, 

§ 2º da Lei 9.605/1998 e artigo 12 da Lei 10.826/2003, na forma do artigo 

69 do Código Penal.

 6. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.

O regime inicial de cumprimento da pena será o ABERTO, em virtude da 

quantidade de pena, nos termos do art. 33, caput, do CP.

7. SUBSTITUIÇÃO DA PENA.

Considerando que a pena não é superior a quatro anos, hei por bem 

substituir a pena privativa de liberdade aplicada por 02 (duas) penas 

restritivas de direito, em consonância com o disposto no art. 44, § 2º, do 

Código Penal, a ser indicada pelo Juízo das Execuções Penais.

 8. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, visto que não 

presentes os fundamentos da prisão preventiva.

9. DAS CUSTAS PROCESSUAIS

 Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 804 do CPP.

 10. DELIBERAÇÕES FINAIS

Transitada em julgado a presente decisão, certifique-se, e após, 

procedam-se com as seguintes determinações:

- Expeça-se guia definitiva de execução penal;

- Comunique-se a suspensão dos direitos políticos do réu (artigo 15, inciso 

III, da Constituição Federal) via Sistema INFODIP - Informações e Direitos 

P o l í t i c o s ,  a c e s s í v e l  p e l o  s í t i o  e l e t r ô n i c o 

www.tre-mt.jus.br/destaques/infodip, conforme determina o artigo 595, da 

CNGC;

- Oficie-se ao Instituto Nacional de Identificação, demais órgãos 

competentes, e ao Cartório Distribuidor fornecendo informações sobre a 

condenação do réu;

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

Após, nada mais havendo, arquivem-se estes autos com as baixas e 

informações necessárias.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 07 de Fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 78515 Nr: 76-87.2018.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hsbc Bank Brasil S/A - Multiplo Banco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Helena Delgado da Silva, Sérgio Juster 

Zilling da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13994/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Ferreira - 

OAB:MT 7402/O

 Referência: Autos n.º 78515 (76-87.2018.811.0106)

 Cuida-se de carta precatória oriunda da Comarca de Barra do Garças – 

MT, remetida a este juízo com fins de promover a penhora e avaliação de 

imóvel.

 Às fls. 63/66, requer a autora seja expedido ofício ao INCRA, para que 

este apresente informações do imóvel.

 Ocorre que o pedido da autora não merece prosperar, uma vez que as 

diligências para suprir a ausência de informações que propiciem a 

localização de imóvel que será objeto de constrição constituem ônus do 

exequente, uma vez que este é o real interessado no cumprimento da 

ação.

 Em razão ao exposto, indefiro o petitório retro.

 Intimem-se a parte autora para em 15 (quinze) dias, manifeste sobre o 

que entender de direito.

 Findo o prazo sem eventuais manifestações, devolva-se a missiva à 

Comarca de origem com as homenagens de estilo.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 78630 Nr: 109-77.2018.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo Alves Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909/O

 Referência: Autos n.º 78630 (109-77.2018.811.0106)

 Tendo em vista a informação retro, dando conta de que o beneficiado com 

a suspensão condicional do processo EDIVALDO ALVES TEIXEIRA voltou 

a residir nesta comarca, determino que seu endereço seja atualizado nos 

autos.

 Após, intime-se o beneficiário para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

retome o cumprimento da condição concernente ao comparecimento 

mensal em juízo.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 78984 Nr: 284-71.2018.811.0106

 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: KGOS, SPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 
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- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kelly Lorraine Rodrigues de 

Souza - OAB:MT 26246/O

 Referência: Autos n.º 78984 (284-71.2018.811.0106)

 Conforme constara na decisão de fls. 72/74, atualmente o princípio da 

cooperação encontra-se expresso na legislação adjetiva cível.

 Justamente em razão da referida necessidade cooperativa, foram as 

partes intimadas para manifestarem-se acerca das questões de fato e de 

direito controvertidas, para que fosse possível – de maneira cooperada – 

a fixação dos pontos controversos da demanda, bem como a incidência 

de eventual matéria probante.

 No entanto, mesmo sendo minudenciadamente explicada a razão pela qual 

seria necessária a manifestação das partes, estas limitaram-se à praxe 

forense (a qual – tecnicamente - não concordamos, conforme dantes já 

explanado) de indicar as provas que pretendem produzir, sem sequer 

manifestarem-se acerca dos pontos que entendem controversos.

 Pois bem:

 Diante da não manifestação das partes acerca dos pontos 

controvertidos, resta na presente decisão sanatória trespassar tal tema, 

além de outros, conforme expresso no artigo 357 caput do Código de 

Processo Civil.

1) Das Questões Processuais Pendentes

 Alegam as partes, que não detém condições de suportar as custas e 

despesas processuais bem como os honorários advocatícios, razão pela 

qual requerem os benefícios da justiça gratuita.

 Portanto, resta fazermos uma breve elucubração sobre o tema, para 

então determinar o que segue:

 A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária aos 

necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 

1.950.

 Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo único):

 considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação 

econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

 Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que:

Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante 

simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em 

condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo próprio ou de sua família

 Por uma perfunctória e isolada leitura do referido dispositivo haviam 

órgãos julgadores que se posicionavam no sentido de concluir que a mera 

alegação de hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita.

 Porém, a automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo 

com a hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos.

 Referida disposição legal fora recentemente, de forma expressa, 

revogada pelo artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 

2.105.

 A norma em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe 

um novo regramento ao tema.

 Resta então verificar como referida lei, ou alguns de seus dispositivos, 

passam pela filtragem constitucional.

 O artigo 5º da Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e 

deveres individuais e coletivos, integrantes do extenso positivamento de 

direitos e garantias fundamentais.

 Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso LXXIV do 

dispositivo constitucional comentado expressamente previu que:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos

 A leitura do comando constitucional transcrito demonstra de forma 

patente que o atual regramento positivo nacional determina ao Estado a 

prestação de assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, 

de forma comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros.

 Ao utilizar a expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o 

legislador constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que 

realmente – repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência 

jurídica estatal ou privada.

 Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente o indivíduo que 

realmente comprovar que não detém condições de suportar as custas e 

despesas processuais e os honorários advocatícios é que deteria direito à 

ser agraciado com o benefício da assistência judiciária gratuita.

 O entendimento em questão deriva diretamente do fato, dantes já 

trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero chancelador de 

declarações desprovidas de um mínimo que seja de comprovação de sua 

matéria, mormente quando o teor de tal declaração traz inúmeras 

consequências práticas e jurídicas.

 O próprio Código de Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu 

que:

 § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade (…).

 A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem constitucional, 

demonstra que a existência de elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos processuais para a concessão da gratuidade cinge-se 

única e exclusivamente ao fato de que - conforme exige o artigo 5º, inciso 

LXXIV da Constituição Federal - não produziu o autor um mínimo que seja 

de prova acerca de sua hipossuficiência monetária.

 Sendo as custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente 

tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que 

indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer 

pedido de assistência, embasado somente em uma mera declaração 

desprovida de qualquer contextualização, é ato apto para tal.

 Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que

Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas 

processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, 

até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em 

benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em 

dívida ativa. (Grifos nossos).

 Por fim, é de bom alvitre consignar que, independentemente da 

comprovação – ainda que mínima – da pobreza do requerente, o que, por 

si só já demandaria a negativa dos benefícios da assistência judiciária, 

não se pode ignorar que a natureza do pleito aqui declinado demonstra, 

por um robusto conjunto indiciário, que a demanda não cinge-se ao pedido 

de alguém que não detém condições financeiras razoáveis.

 Pela própria natureza da resistência ao pedido já se pode cristalinamente 

inferir que os atos anteriores praticados pelos requeridos, e que 

culminaram com a propositura da presente ação, demonstram que detém 

eles plenas condições de recolher as custas e despesas processuais e 

arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato demande prejuízo 

ao seu sustento próprio ou de sua família.

 Vemos, portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um forte conjunto fático que demonstra que 

realmente não detém os requeridos o direito às benesses da gratuidade.

 Nunca é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de 

alguma maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, 

alheio ao mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de 

arcar com as custas processuais,

 demonstre que a declaração acostada aos autos reveste-se de clara 

falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo delito previsto no artigo 299 

caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de Dezembro de 1.940 (Código Penal 

Brasileiro), posto que a conduta amoldar-se-ia à ação de inserir em um 

documento particular (a declaração de insuficiência) uma declaração falsa 

(a própria matéria do documento) com o fim de alterar a verdade sobre 

fato juridicamente relevante (a condição financeira do requerente, para 

fins de concessão de assistência).

 Diante de todo o exposto, defiro o pedido de assistência judiciária 

efetivado pelos requeridos.

 Não havendo custas a recolher no presente momento, não há falar em 

providências.

2) Da delimitação das questões de fato sobre as quais recairá a atividade 

probatória e a especificação os meios de prova admitidos

 Fixo como ponto controvertido da presente demanda a situação fática do 

trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade.

 Fica admitido como meio de prova a testemunhal, bem como a 

documentação cuja postulação de produção fora feita às fls. 82/83.

 Indefiro o pedido de depoimento pessoal dos autores, tendo em vista que 

solicitado por um dos autores, o que é vedado.
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3) Da distribuição do ônus da prova

 O artigo 373 do Código de Processo Civil é claro ao aduzir que:

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.

 No caso presente, vemos que cabe ao requerido a prova de insuficiência 

de recursos para manter o pagamento de alimentos em quantia que não 

afete sua subsistência.

 Por sua vez, cabe aos requerentes comprovar a suposta possibilidade do 

reajuste dos valores respectivos a alimentos.

4) Das questões de direito relevantes para a decisão do mérito

 A questão jurídica discutida refere-se à possibilidade de reajuste da 

quantia paga a título de alimentos.

5) Da audiência de instrução e julgamento

 Diante da solicitação da dilação probatória pelos requerentes, designo 

audiência de instrução e julgamento para a data de 02 de Abril de 2020, às 

14:00 horas, no horário oficial do Estado de Mato Grosso.

 Determino às partes que depositem em cartório o rol de testemunhas cuja 

oitiva se pretende, devendo na referida peça constar, nos termos do 

artigo 450 caput do Código de Processo Civil, o nome, a profissão, o 

estado civil, a idade, o número da inserção no Cadastro de Pessoa Física 

– CPF, o número de registro de identidade e o endereço completo da 

residência e do local de trabalho, cabendo à parte, no caso de 

impossibilidade de fornecer alguma de tais qualificações, justificar referida 

ausência de forma minudenciada.

 Referido rol deverá ser apresentado no prazo máximo de 10 (dez) dias 

contados da intimação da presente decisão, em prazo autorizado e 

conforme preconizado no artigo 357, parágrafo 4º, do Código de Processo 

Civil.

 Fica a parte ciente que, em atenção ao princípio do contraditório, a não 

apresentação do referido rol ou seu depósito extemporâneo acarretará a 

preclusão da possibilidade da produção da prova desta natureza.

 A intimação das testemunhas deverá seguir o que determina o artigo 455 

caput do Código de Processo Civil, cabendo à parte interessada, por meio 

de seu patrono, juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 

(três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e 

do comprovante de recebimento, conforme parágrafo 1º do dispositivo 

citado, sob pena de preclusão da oitiva da testemunha que não 

comparecer.

 Ficam às partes facultadas a condução da testemunha diretamente à 

solenidade, salientando que será presumido que a parte desistiu da oitiva 

da testemunha que não comparecer (parágrafo 2º do artigo 455).

 Somente será admitida a intimação judicial da testemunha nos casos 

previstos no parágrafo 4º do artigo 155, sendo que no caso do inciso I 

(frustração da intimação por carta) a comprovação do ocorrido deve ser 

tempestiva, nos termos do parágrafo 1º.

 Acaso a parte intencione a intimação justificada no inciso II, deverá 

apresentar tal postulação no prazo de 05 (cinco) dias contados da 

presente intimação, com a comprovação respectiva, sob pena de 

preclusão.

 Acaso não esteja o peticionário litigando sob os pálios da justiça gratuita, 

na oportunidade da apresentação da enumeração das testemunhas ou do 

pedido fundado no artigo 455, parágrafo 4º, inciso II, deverá ele recolher 

antecipadamente as custas do ato, sob pena de deserção, diante da 

inteligência do artigo 82, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 07 de Fevereiro de 2020

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 79020 Nr: 311-54.2018.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Cardoso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 79020 (311-54.2018.811.0106)

Acolho a justificativa apresentada às fls.80, e determino que o prazo da 

benesse seja prorrogado conforme o período não cumprido pelo implicado.

Ainda, ressalta-se que eventual reiteração de descumprimento implicará 

na revogação do benefício.

 Ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 06 de Fevereiro de 2020

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 79106 Nr: 354-88.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zeferino Cavalheiro Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ary Ferreira de Souza, Ary Monteiro 

Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Tadeu Jorge Fernandes 

- OAB:MT 8441/O, Flavio de Souza Braga - OAB:MT 8899/O, Ricardo 

Ferreira de Andrade - OAB:MT 9764/A, Thiago Oliveira Amado - 

OAB:MT 11506/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joifer Alex Caraffine - 

OAB:MT 13909/B, Stella Haidar Arbid Zucato - OAB:MT 10931/A

 Referência: Autos n. 79106 (354-88.2018.8.11.0106)

 Cuida-se de Ação de Adjudicação Compulsória movida por ZEFERINO 

CAVALHEIRO PEREIRA, em face de ESPÓLIO DE ARY FERREIRA DE 

SOUZA, neste ato representada por ARY MONTEIRO DE SOUZA.

 Às fls. 391/396, é informado nos autos o falecimento do requerente.

 Intimado aos autos, manifesta a requerida pela invalidade dos atos 

processuais praticados após a data de 19 de novembro de 2015, data do 

óbito do autor.

 É o relatório.

 Analisando todo o feito, verifico que assiste razão a parte requerida, uma 

vez que em nenhum momento regularizou-se a procuração conferida pelo 

espólio do autor ao causídico que os representam nos autos.

 Conforme certidão de óbito aportada em fl. 396, o falecimento do autor 

ocorreu a tempo considerável, sendo que, esta informação apenas fora 

colecionada aos autos na data de 23 de setembro de 2019.

 A omissão desta informação pelos autores, que por hora requerem a 

habilitação processual, configura, claramente, nulidade quanto aos atos 

perpetrados após o falecimento do autor. Explico.

 No que diz respeito ao mandato, aduz o código civil quanto as causas de 

extinção.

Art. 682. Cessa o mandato:

I - pela revogação ou pela renúncia;

II - pela morte ou interdição de uma das partes;

III - pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir os 

poderes, ou o mandatário para os exercer;

IV - pelo término do prazo ou pela conclusão do negócio.

 Ainda, o STJ possui entendimento pacificado quanto a automaticidade dos 

efeitos determinados no artigo acima demonstrado.

 PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ÓBITO DA EXEQUENTE. 

EXTINÇÃO DO MANDATO. SUCESSORES. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. 

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR ADVOGADO QUE NÃO 

POSSUI PROCURAÇÃO NOS AUTOS, AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E 

CAPACIDADE POSTULATÓRIA. 1. Não se pode conhecer da alegada 

vulneração do art. 1.022 do CPC/2015, pois, nas razões do especial, a 

parte recorrente deduz argumentação genérica de que as questões 

postas nos Aclaratórios interpostos na origem não foram respondidas, 

sem expor, de forma clara e específica, quais pontos seriam esses e qual 

a relevância para solução da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF. 

2. Hipótese em que o Tribunal a quo não conheceu do recurso de 

Apelação, tendo em vista que o signatário da petição não possui 

procuração nos autos outorgada por eventuais herdeiros. 3. O Código de 

Processo Civil/1973 estabelece, em seus artigos 43, 265, I, e 1.055 (arts. 

110, 313, I, e 687 do CPC/2015), que, em caso de morte de qualquer das 

partes, deve o feito ser suspenso até a efetiva substituição pelo 

respectivo espólio ou sucessores, através de procedimento de 

habilitação. 4. Por sua vez, o artigo 682, II, do Código Civil dispõe que, com 

a morte do mandante extingue-se o mandato, carecendo, assim, o 

requerente de legitimidade e de capacidade postulatória. 5. Com efeito, é 
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inexistente o recurso de Apelação interposto por advogado sem 

procuração nos autos. Inteligência do parágrafo único, do artigo 37 do 

CPC/1973 (art. 104 do CPC/2015). 6. Como é cediço, a existência da 

pessoa natural, nos termos do artigo 6º do Código Civil, termina com a 

morte, fazendo cessar a aptidão para ser parte de relação processual. 

Assim, com o falecimento de Amenaide Carvalho dos Santos, seu 

advogado não poderia ter desafiado o recurso de Apelação, porque não 

mais detinha poderes, já que o mandato é contrato personalíssimo e tem 

como uma de suas causas extintivas, nos termos do inciso II, do artigo 682 

do CC, o óbito do mandatário. 7. O entendimento adotado pelo acórdão 

recorrido está em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ, 

segundo a qual o falecimento da parte extingue, de imediato, o mandato 

outorgado ao advogado. Revela-se, assim, a nulidade da interposição do 

recurso de Apelação, porquanto promovida em nome de pessoa 

inexistente e por procurador sem mandato. 8. Recurso Especial não 

conhecido. Grifo nosso.

(STJ - REsp: 1760155 RJ 2018/0187772-9, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 11/03/2019)

 Tão logo, vê-se que após o falecimento do autor, todos os atos em que a 

defesa técnica participou são efetivamente nulos, uma vez que, ausente 

regularização da situação processual do Espólio do autor.

 Considerando que da data do óbito do autor até o ajuizamento de 

habilitação de seu espólio, perfez-se o período de 04 (quatro) anos, sem a 

devida notificação, e, considerando ainda o descrito pelo artigo 313, §2°, 

inciso II do Código de Processo Civil, passo a análise de extinção do feito 

sem a resolução de mérito.

 Conforme acima relatado, nos termos do CPC, ao tomar conhecimento do 

falecimento de uma das partes, em se tratando do autor, e, sendo 

transmissível o direito pleiteado, como é o caso, o magistrado deverá 

determinar a intimação de seu espólio, a fim de que promovam a 

respectiva habilitação processual, sob pena de extinção do processo.

 Registra-se que o prazo máximo de suspensão do processo deverá 

obedecer ao quantum de 01 (um) ano.

 Neste sentido, a ausência de informação de óbito pelas partes 

transveste-se de notória má-fé, considerando, inclusive, a distribuição de 

procedimento de inventário em trâmite a 3° Vara Especializada de Família e 

Sucessões da Comarca de Cuiabá – MT, sob o n° 

1038803-36.2018.8.11.0041.

 Não fosse suficiente, a defesa técnica que atua no feito é a mesma que 

promoveu a abertura do inventário acima informado na data de 28 de 

dezembro de 2017.

 Diante deste cenário, não há o que falar em desconhecimento do óbito do 

autor, e, por todo o exposto, EXTINGO o presente feito, sem a resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

 Com espeque no artigo 90 caput do Código de Processo Civil, condeno o 

autor no pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor 

atribuído à causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 6º e artigo 90 caput 

do diploma adjetivo em apreço.

 Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 

42/08, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 79120 Nr: 357-43.2018.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDdC, ZDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 79120 (357-43.2018.811.0106)

 Trata-se de Ação de Execução de Alimentos c/c Pedido de Protesto, que 

Leonardo Dias da Costa e Zenilda Dias da Silva movem em desfavor de 

EDUARTH PEREIRA DA COSTA.

 Apresentam as partes documento em que transigiram quanto ao 

adimplemento dos valores devidos (fl. 39/40), acordando assim o 

parcelamento dos valores, com pagamento final a ser realizado na data de 

13.11.2019.

 Ministério Público apresenta manifestação pela homologação do acordo 

(fl. 44/44-v).

 Intimada a parte exequente para manifestar, esta quedou-se inerte.

 É o relatório. Decido.

 O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 (Código 

Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos interessados prevenirem 

ou terminarem um litígio mediante concessões mútuas”.

 Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do referido 

diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve tanto para 

prevenir quanto para terminar um litígio.

 No caso dos autos, verifica-se que anteriormente havia um litígio, que 

culminou com a propositura da presente ação.

 No entanto, conforme se verifica pelo termo dos autos (consoante 

expressa dicção do artigo 842 caput do regramento de regência), as 

partes, visando terminar o litígio, avençaram uma composição que, tendo 

como pano de fundos direitos cuja negociação é cabível, efetivaram uma 

transação.

 A transação, da maneira como foi celebrada, dá margem à sua judicial 

homologação, nos termos do que preconiza o artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do diploma adjetivo civil pátrio, sendo o ato em questão uma obrigação 

do magistrado quando a questão lhe é – da maneira como foi – submetida.

 Por fim, considerando que até o presente momento, não foram informados 

aos autos eventual descumprimento do pacto avessado, a medida de rigor 

é sua homologação, razão pela qual HOMOLOGO, para que surtam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes e, com 

supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

 Fica constituído, para todos os fins, o título executivo judicial.

 Em razão da natureza do presente provimento, concito as partes a bem e 

fielmente cumprirem o avençado, cientes que, em caso de inadimplemento, 

poderão pleitear a execução nos próprios autos, conforme disposição 

contida nos artigos 513 e seguintes do Código de Processo Civil.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Dispensada a intimação das partes, nos termos do provimento n.º 

20/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Considerando que já transcorrera o prazo para o último pagamento, 

intime-se a exequente para que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

houvera a quitação do débito, salientando que o silêncio será interpretado 

como quitação da obrigação.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 79377 Nr: 491-70.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina José de Carvalho, Marlene José de Carvalho, 

Marcilene Santos José de Carvalho, Ailton de Jesus Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Novo São Joaquim-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONISVALDO JOSE DA 

CONCEIÇAO - OAB:47975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A, Leandro de Oliveira Dolzan - OAB:MT 

6521/O
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 Referência: Autos n.º 79377 (491-70.2018.811.0106)

 Cuidam-se os autos de Ação Indenização por Danos Morais, promovida 

por MARINA JOSE DE CARVALHO, MARLENE JOSE DE CARVALHO, 

MARCILENE SANTOS JOSE DE CARVALHO e AILTON DE JESUS 

CARVALHO que movem em desfavor do MUNICÍPIO DE NOVO SÃO 

JOAQUIM – MT.

 Aduz a inicial que na data de 17.06.2017, em rodovia estadual, teria um 

agente público municipal colidido com uma motocicleta em que o senhor 

Antônio de Jesus Carvalho, genitor dos requerentes, dirigia, 

ocasionando-lhe óbito em decorrência do acidente.

 Devidamente citado, o requerido apresentou a respectiva contestação (fl. 

60).

 Na decisão de fls. 63/65, determinou-se a intimação das partes para se 

manifestarem acerca dos pontos que entendem controvertidos na 

demanda e das provas a serem produzidas na fase instrutória.

 Diante disto, conforme se extrai do petitório de fl. 67, requer a defesa 

técnica dos requerentes a concessão de dilação do prazo para 

apresentação, uma vez que a contestação apresentada pelo requerido 

não estavam disponíveis para visualização.

 Por sua vez, o requerido (fl. 68), apenas demonstrou os meios de prova 

que pretende produzir, sendo o uso de prova testemunhal e pericial, bem 

como o aproveitamento de provas emprestadas, nos termos do artigo 372, 

do Código de Processo Civil.

 É o relatório.

 Do saneamento do feito

 Conforme constara na decisão anterior, atualmente o princípio da 

cooperação encontra-se expresso na legislação adjetiva cível.

 Justamente em razão da referida necessidade cooperativa, foram as 

partes intimadas para manifestarem-se acerca das questões de fato e de 

direito controvertidas, para que fosse possível – de maneira cooperada – 

a fixação dos pontos controversos da demanda, bem como a incidência 

de eventual matéria probante.

 No entanto, mesmo sendo minudenciadamente explicada a razão pela qual 

seria necessária a manifestação das partes, limitou-se a requerida pela 

praxe forense (a qual – tecnicamente – não concordamos, conforme 

dantes já explanado) de indicar as provas que pretendem produzir, sem 

sequer manifestar acerca dos pontos que entendem controversos.

 Em contrapartida, conforme relatado anteriormente, a parte autora sequer 

manifestou nos autos do que lhe fora determinado.

 Pois bem:

 Diante da não manifestação das partes acerca dos pontos 

controvertidos, resta na presente decisão sanatória trespassar tal tema, 

além de outros, conforme expresso no artigo 357 caput do Código de 

Processo Civil.

1) Das Questões Processuais Pendentes

 No que diz respeito ao pedido de fl. 67, não há o que falar de 

disponibilização da contestação, uma vez que os presentes autos são 

físicos, sendo que estes encontravam-se, ao tempo da decisão, 

disponíveis junto a Secretaria desta vara para que as partes 

diligenciassem no que era determinado. Logo, inexiste qualquer óbice ao 

acesso dos autos para qualquer das partes.

 Neste sentido, INDEFIRO o pedido de fl. 67, registrando nesta 

oportunidade, a preclusão do autor no que diz respeito ao despacho de 

fls. 63/66.

2) Da delimitação das questões de fato sobre as quais recairá a atividade 

probatória e a especificação os meios de prova admitidos

 Contrapondo as informações nos autos, verifico que as partes se 

contradisseram quanto a culpa do servidor municipal envolvido no 

acidente, que culminou com o óbito do genitor das partes autoras, em 

razão de sua imprudência, razão pela qual, fixo-o como ponto 

controvertido da presente demanda, a ser solvido pela instrução 

probatória.

 Salienta-se que, conquanto controvertidos pelas partes, não 

necessariamente todos os fatos acima apontados são interessantes à 

causa. Contudo, como ambas as partes se contradizem acerca de tais 

pontos, propicia-se a produção da prova a fim de se evitar arguições de 

cerceamento de defesa.

 Ficam admitidos como meios de prova a testemunhal, com a colheita do 

depoimento de eventuais testemunhas que será apresentada pela 

requerida, bem como a prova documental, por meio da juntada de provas 

emprestadas do respectivo inquérito policial de número 

543-66.2018.811.0106 – código 79486.

3) Da distribuição do ônus da prova

 O artigo 373 do Código de Processo Civil é claro ao aduzir que:

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.

 No caso presente, mantém-se a distribuição do ônus probatório na forma 

como disposto pelo CPC, cabendo aos demandantes provar suas 

alegações. Por sua vez, cabe ao réu desconstituí-las, na forma do inciso II 

do art. 373. Assim, no caso em questão, é ônus da parte autora 

demonstrar a culpa da requerida no acidente de trânsito.

4) Das questões de direito relevantes para a decisão do mérito

 Discute-se no feito o direito a indenização em razão de dano moral em 

decorrência de ação perpetrada por agente da requerida.

5) Da audiência de instrução e julgamento

 Diante da solicitação da dilação probatória pela requerida, designo 

audiência de instrução e julgamento para a data de 02 de Abril de 2020, às 

14hrs30min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso.

 Determino à parte requerida que deposite em cartório o rol de 

testemunhas cuja oitiva se pretende, devendo na referida peça constar, 

nos termos do artigo 450 caput do Código de Processo Civil, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número da inserção no Cadastro de 

Pessoa Física – CPF, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho, cabendo à parte, no caso 

de impossibilidade de fornecer alguma de tais qualificações, justificar 

referida ausência de forma minudenciada.

 Referido rol deverá ser apresentado no prazo máximo de 10 (dez) dias 

contados da intimação da presente decisão, em prazo autorizado e 

conforme preconizado no artigo 357, parágrafo 4º, do Código de Processo 

Civil.

 Fica a parte ciente que, em atenção ao princípio do contraditório, a não 

apresentação do referido rol ou seu depósito extemporâneo acarretará a 

preclusão da possibilidade da produção da prova desta natureza.

 A intimação das testemunhas deverá seguir o que determina o artigo 455 

caput do Código de Processo Civil, cabendo à parte interessada, por meio 

de seu patrono, juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 

(três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e 

do comprovante de recebimento, conforme parágrafo 1º do dispositivo 

citado, sob pena de preclusão da oitiva da testemunha que não 

comparecer.

 Fica à parte facultada a condução da testemunha diretamente à 

solenidade, salientando que será presumido que a parte desistiu da oitiva 

da testemunha que não comparecer (parágrafo 2º do artigo 455).

 Somente será admitida a intimação judicial da testemunha nos casos 

previstos no parágrafo 4º do artigo 155, sendo que no caso do inciso I 

(frustração da intimação por carta) a comprovação do ocorrido deve ser 

tempestiva, nos termos do parágrafo 1º.

 Acaso a parte intencione a intimação justificada no inciso II, deverá 

apresentar tal postulação no prazo de 05 (cinco) dias contados da 

presente intimação, com a comprovação respectiva, sob pena de 

preclusão.

 Acaso não esteja o peticionário litigando sob os pálios da justiça gratuita, 

na oportunidade da apresentação da enumeração das testemunhas ou do 

pedido fundado no artigo 455, parágrafo 4º, inciso II, deverá ele recolher 

antecipadamente as custas do ato, sob pena de deserção, diante da 

inteligência do artigo 82, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

 Declaro preclusa a possibilidade de dilação probatória por parte da 

requerente, eis que nada manifestaram-se acerca de tal tema no momento 

indicado.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 79403 Nr: 500-32.2018.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Oliveira da Silva, Yann Dieggo Souza 
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Timótheo de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º79403 (500-32.2018.811.0106)

 Considerando que a parte exequente concordou com os cálculos 

apresentados pela executada, HOMOLOGO-OS, para que surtam os seus 

efeitos jurídicos e legais.

Nos termos do artigo 100, caput, da Constituição Federal e da Resolução 

n.º 115, de 29 de Junho de 2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, 

determino a expedição de Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1º 

Região.

Acaso o valor do débito seja inferior à 60 (sessenta) salários mínimos de 

referência, autorizo a substituição do Precatório por Requisição de 

Pequeno Valor – RPV, conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3º 

da Constituição Federal e artigos 3º caput e 17, parágrafo 1º, ambos da lei 

n.º 10.259, de 12 de Julho de 2.001.

Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a expedição de 

alvará para levantamento dos valores, devendo referido alvará ser 

expedido em nome do beneficiário específico.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 06 de Fevereiro de 2020

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 80288 Nr: 923-89.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Matias de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helen Julia Barbosa Luz - 

OAB:MT 25584/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:MT 5736/O

 Referência: Autos n.º 80288 (923-89.2018.811.0106)

 O atual Código de Processo Civil, inovando no ordenamento jurídica pátrio, 

trouxe em seu bojo, expressamente, o princípio da cooperação.

 Por referida norma principiológica, insculpida primeiramente no capítulo do 

regramento adjetivo que trata das Normas Fundamentais do Processo Civil, 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigo 6º, 

caput).

 Por referido princípio, que nada mais é do que um corolário do princípio 

constitucional do contraditório, “o contraditório é valorizado como 

instrumento indispensável ao aprimoramento da decisão judicial, e não 

apenas como uma regra formal que deve ser observada para que a 

decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito Processual Civil: 

introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de 

conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. Juspodivm, 2016).

 A interpretação que se extrai de referida norma é que as partes podem – 

e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a decisão meritória 

seja alcançada da melhor forma possível.

 Não se trata de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, 

mas de questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes 

na influenciação do magistrado.

 No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Novo Código 

de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2016):

A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente de sua 

participação no processo, levando aos autos alegações e provas que 

auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais ativa a 

parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, desde 

que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC.

 Partindo de tais premissas, e considerando a atual fase processual, 

vemos que o caso seria de sanear e organizar o processo, delimitando o 

juiz as questões de fato e direto controvertidas, o ônus e a distribuição 

probante bem como, se for o caso, delimitar a atividade probatória.

 Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como saneá-lo neste 

momento.

 Primeiro porque não fora às partes oportunizada, após a estabilização da 

demanda, qualquer manifestação específica acerca do que entendem elas 

sobre as questões de fato e direito supostamente controvertidas.

 E entendemos que, pelo princípio da cooperação, tal manifestação deve 

ser oportunizada, eis que na inicial não detém o autor, ainda, acesso ao 

mérito da defesa do réu, que pode, por vezes, confessar parte do direito 

controvertido ou mesmo não contestar algum ponto fático específico.

 Além disso, malgrado a lei preveja a possibilidade de marcação de 

audiência para tal finalidade, nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca do tema, o que garante inclusive maior 

celeridade no processo.

 Ademais, não houvera, como exigido por lei, a especificação de provas, 

mas somente o uso do adágio de que intencionam as partes provar o 

alegado com a utilização de todos os meios probatórios admitidos.

 Saliente-se que o atual Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015), mantendo a tradição processual pátria, especificou, em 

seu artigo 319, inciso VI que:

Art. 319. A petição inicial indicará:

(…)

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados;

 A intenção do legislador, ao manter referido dispositivo referente ao 

requisito da petição inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o 

comando insculpido no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis 

que a argumentação, já na petição inicial, das provas que pretende a parte 

produzir é, na verdade, uma clara indicação de que impossível é a 

surpresa processual, em absoluto respeito ao princípio do contraditório e 

da ampla defesa.

 Tanto é que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como 

requisito da contestação a especificação das provas que o réu pretende 

produzir (artigo 336 caput do Código de Processo Civil).

 No entanto, em detrimento de todos os referidos comandos legais, virou 

praxe na cultura jurídica a menção, tanto na petição inicial quanto na 

contestação, o pedido de produção de “todas as provas admitidas em 

direito”, como de fato ocorrera.

 Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis literis, 

haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande maioria das 

petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, caso seria de 

declaração da preclusão da possibilidade de especificação de provas.

 No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou o 

entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios de 

prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg no 

REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se realmente 

fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima necessidade de 

que a indicação das provas constasse em lei nas fases postulatória e 

contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer carga 

indicativa em tais pedidos.

 Na sistemática do antigo Código de Processo Civil, não haviam muitos 

problemas com tal situação – razão pela qual entendemos que, 

rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve se alterar -, eis que, na 

antiga metodologia processual, não havendo a composição entre as 

partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear o feito e fixar o ponto 

controvertido, quando então haveria nova necessidade de especificação 

de provas.

 Ou seja, no anterior regramento, haveria o aprazamento de audiência de 

tentativa de conciliação após a estabilização do processo e, não sendo 

esta obtida, ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o 

processo.

 Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema.

 E tal possibilidade preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que 

por mais que caiba ao juiz condutor do feito a determinação das provas a 

serem produzias, a indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual 

não pode – principalmente quando a discussão meritória trata de objetos 

privados e totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena 

inclusive da violação de sua parcialidade na condução do feito.

 Outrossim, com as normas constantes na atual legislação, não há mais a 

ocorrência da audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela 

acontece numa fase anterior à estabilização do processo e sem a 

participação do juiz.

 Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal audiência 

é aprazada.
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 Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento do feito seja efetivado 

em gabinete ou, se entender o juiz e as partes cabível, que seja designada 

audiência especificamente com tal finalidade, conforme norma aposta no 

artigo 357, parágrafo 3º do Código de Processo Civil.

 No entanto, a designação de audiência específica para tal em todo e 

qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande maioria das 

vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada num ato 

que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma singela.

 Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida.

 Na oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos 

por controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

 Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir todas as 

provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples de 

eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à ela, 

qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação.

 Fica às partes facultado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no 

prazo acima assinalado, a apresentação de negócio jurídico processual 

consistente na delimitação consensual das questões de fato e direito, a 

qual, se homologada, vinculará as partes e o juiz.

 Ficam as partes advertidas que a ausência de manifestação quanto aos 

pontos supostamente controvertidos ocasionará a impossibilidade de 

solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme preconiza o parágrafo 1º 

do regramento citado, sendo que a ausência de especificação 

minudenciada de provas ocasionará a preclusão da possibilidade de sua 

produção.

 Após, venham-me os autos conclusos para a solvência das eventuais 

questões processuais pendentes bem como para o efetivo saneamento do 

feito.

 Intime-se e cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 80382 Nr: 972-33.2018.811.0106

 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: LSD, WPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A, Kelly Lorraine Rodrigues de Souza - OAB:MT 

26246/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 80382 (972-33.2018.811.0106)

 Embora devidamente intimado via DJE, a defesa técnica da autora não 

apresentou em tempo hábil parecer quanto ao relatório de estudo 

psicossocial (fls. 37/41).

 Neste sentido, intime-se pessoalmente a parte autora, para que no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresente manifestação quanto ao respectivo 

relatório, cientificando-lhe que eventual inércia será compreendida como 

concordância.

 Transcorrido o prazo, independentemente de manifestação, remetam-me 

conclusos para novas deliberações quanto ao prosseguimento do feito.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 82236 Nr: 961-10.2004.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLOR RODRIGUES 

FELICIANO - OAB:MT 24074/O

 Referência: Autos n.º 82236 (961-10.2004.811.0106)

 Cuidam-se os autos de Execução Fiscal que a Fazenda Pública Estadual 

move em desfavor de SEBASTIÃO RODRIGUES.

 Datado de 2004, acertadamente a exequente distribuiu a presente 

execução junto a Comarca de Barra do Garças/MT, uma vez que a 

presente Comarca somente fora implementada no ano de 2007.

 Realizado o chamamento do feito a ordem, os presentes autos vieram-se 

distribuídos (fl. 149/150) em razão do domicílio do executado, passando a 

ser o presente foro, competente para o julgamento do feito.

 Neste sentido, conforme extrai-se dos autos, apresenta o executado a 

interposição de agravo de instrumento, visando combater a decisão que 

manteve a citação editalícia do executado (fls. 155/159).

 Certifique-se se o agravo de instrumento já foi julgado pela instância 

superior, ou se lhe foi conferido efeito suspensivo.

 Não ocorrendo nenhuma das hipóteses acima, INTIME-SE o exequente 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção.

 Do contrário, mantenham-se os autos em secretaria até o deslinde do 

trâmite recursal.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 70834 Nr: 39-36.2013.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edemilde Ribeiro Feliciano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Roger de Souza - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldemar Nestor de Araújo 

Filho - OAB:MT 8053/O

 Referência: Autos n.º 70834 (39-36.2013.811.0106)

 Trata-se de Pedido de Informações no Mandado de Segurança n° 

1000021-29.2020.8.11.9005 – Turma Recursal Única, impetrado perante 

esse Egrégio Tribunal, em favor de Edemilde Ribeiro Feliciano.

 Juntem-se aos presentes autos as informações prestadas, requisitadas 

pelo Excelentíssimo Desembargador Relator.

 Encaminhem-se via Malote Digital (Provimento n° 07/2011-CGJ), 

juntando-se aos autos os comprovantes de envio e recebimento.

 Por fim, indefiro o petitório de fl. 160, pois o pedido que sugere a 

pretensão de alcançar bem em nome do devedor para satisfação da 

dívida, deverá ser certo com descrição e individualização do bem, sobre o 

qual requer a penhora.

 Intime-se a exequente, para que no prazo de 10 (dez) dias, especifique 

os bens aos quais pretendem recair as medidas constritivas requeridas 

em petitório ultra.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64616 Nr: 1169-60.2014.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA LUCENA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:MT nº14.474-A

 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 a conta indicada à Ref. 106, 

tendo em vista que a procuradora da parte autora possui poder para 

levantamento de valor.

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.: 68180 Nr: 67-32.2016.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME VENANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:MT nº14.474-A

 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 a conta indicada pelo 

patrono do autor, tendo em vista que possui poderes para receber.

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.: 71971 Nr: 2034-15.2016.811.0095

 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: Jandira Pinto de Oliveira Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Pretende-se, através da presente, executar a sentença contra a 

Fazenda Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, 

DETERMINO:1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga ou remessa dos autos para, se quiser, 

IMPUGNAR a presente ação no prazo de trinta (30) dias, nos termos do 

artigo 535 do Novo Código de Processo Civil.2) Apresentada 

IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade e façam os 

autos CONCLUSOS.3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar 

impugnação, CERTIFIQUE-SE e, na forma do artigo 6º da Resolução nº 115 

do CNJ, inciso XIV do artigo 7º e artigo 11, ambos da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da 

compensação prevista nos §§ 9º e 10 do artigo 100 da Constituição 

Federal, INTIME-SE o órgão de representação judicial da entidade 

executada para que informe, em trinta (30) dias, a existência de débitos 

que preencham as condições estabelecidas no § 9º, sob pena de perda 

do direito de abatimento dos valores informados.4) Caso decorra o prazo 

de que trata o item “3” sem resposta, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (CPC, artigo 535, §3, incisos I e II).5) 

OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5º da Resolução nº 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o 

advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber 

por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, § 

4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato 

antes da apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será 

atribuída a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de 

honorários sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal.OBSERVE-SE, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 122/2010 do Conselho da Justiça 

Federal.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80744 Nr: 1549-44.2018.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Aparecida Savaris

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior - OAB:11111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) INDEFIRO o pedido da parte exequente para apuração de eventual 

fraude no imóvel da parte executada, ante a disparidade entre o valor 
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declarado pelo proprietário daquele constatado pelo Sr. Oficial de Justiça 

em sua avaliação (1.500.000,00, fl. 190). Isto porque o exequente não 

demonstra onde necessariamente reside a suposta fraude, isto é, sequer 

juntou aos autos comprovação imobiliária de que os imóveis rurais na 

região não sofreram valorização de mercado. Ademais, verifico que a 

época da transmissão do imóvel ao atual proprietário e executado, este 

declarou o valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), conforme 

fl. 160, sendo referido registro realizado na data de 27/07/2016, isto é, 

mais de três anos antes da avalição efetuado por oficial de justiça, em 

dezembro de 2019, sendo fato que a requerente também não informou a 

inexistência de benfeitorais no imóvel nesse periodo de tempo que 

ensejasse na valorização do imóvel, de forma que resta indeferido o 

pedido suscitado pela exequente.

2) INDEFIRO também novo pedido de avaliação no imóvel penhorado, já 

que realizada em 16 de dezembro de 2019, portanto, há menos de 02 

(dois) meses.

3) DEFIRO a intimação do cônjuge da parte executada, conforme dispõe o 

artigo 842 do CPC. Segundo os dados informados pela exequente à fl. 

202: VALDICE LAURINDO DOS SANTOS SILVA, brasileira, agricultora, 

portadora da cédula de identidade nº 1.534.230 SSP/AL e inscrita no CPF 

nº 023.263.924-85, residente e domiciliada na Rua 119, nº 156, Setor do 

Clube, Paranaíta/MT, CEP 78590-000.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61365 Nr: 509-03.2013.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉRM, EMP, MBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdiel Virgino Mathias de 

Souza - OAB:MT nº16241, JAIRO CÉZAR DA SILVA - OAB:16249

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada, não restou demonstrado 

pelos réus a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 397, 

do CPP - com a nova redação dada pela Lei n.º 11.719/08.

Designo a audiência de instrução e julgamento, na forma do art. 400 e 

seguintes, do CPP, com a nova redação dada pela Lei n.º 11.719/08, para 

o dia 15 de abril de 2020, às 14h30min.

Intime-se o réu, assim como seu defensor, consignando-se as 

advertências legais.

Intimem-se ainda, a vítima, se houver, as testemunhas arroladas pelas 

partes para a audiência, fazendo constar as advertências legais.

Requisitem-se as testemunhas policiais aos seus superiores hierárquicos 

respectivos, se for o caso.

Para oitiva de eventuais testemunhas e réus residentes fora da Comarca, 

expeça-se Carta Precatória com prazo de 30 (trinta) dias para suas 

inquirições, se for o caso.

Intime-se o Ministério Público.

Requisite-se o recambiamento do réu caso esteja preso.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 65590 Nr: 279-87.2015.811.0095

 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: FLORISVALDO DIAS DO VALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A tutela de urgência será apreciada na sentença de mérito.

Dê-se vista dos autos à parte autora, para ciência do laudo pericial 

juntados autos autos.

Após, cite-se a Autarquia previdenciária.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 65794 Nr: 356-96.2015.811.0095

 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: José Lourenço dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Donizete Botéquio - 

OAB:MT/10.494, Nivaldo Careaga - OAB:6.713-B, VINICIUS BOTEQUIO 

- OAB:23354/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Pretende-se, através da presente, executar a sentença contra a 

Fazenda Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, 

DETERMINO:1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga ou remessa dos autos para, se quiser, 

IMPUGNAR a presente ação no prazo de trinta (30) dias, nos termos do 

artigo 535 do Novo Código de Processo Civil.2) Apresentada 

IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade e façam os 

autos CONCLUSOS.3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar 

impugnação, CERTIFIQUE-SE e, na forma do artigo 6º da Resolução nº 115 

do CNJ, inciso XIV do artigo 7º e artigo 11, ambos da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da 

compensação prevista nos §§ 9º e 10 do artigo 100 da Constituição 

Federal, INTIME-SE o órgão de representação judicial da entidade 

executada para que informe, em trinta (30) dias, a existência de débitos 

que preencham as condições estabelecidas no § 9º, sob pena de perda 

do direito de abatimento dos valores informados.4) Caso decorra o prazo 

de que trata o item “3” sem resposta, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (CPC, artigo 535, §3, incisos I e II).5) 

OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5º da Resolução nº 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o 

advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber 

por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, § 

4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato 

antes da apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será 

atribuída a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de 

honorários sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal.OBSERVE-SE, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 122/2010 do Conselho da Justiça 

Federal.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66753 Nr: 852-28.2015.811.0095

 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: NADIR RITSCHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:MT nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decreto a revelia do INSS, uma vez que, devidamente citado, não 

apresentou contestação, sem, contudo, aplicar-lhe os efeitos decorrentes 

da revelia, em virtude de se tratar de direito indisponível.

Não havendo preliminares a serem analisadas, não ocorre nenhuma 

hipótese de extinção do processo (CPC, art. 354) ou de julgamento 

antecipado da lide (CPC, art. 355), DECLARO O PROCESSO SANEADO.

 Fixo o ponto controvertido em prova do efetivo exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, no prazo previsto pela legislação 

previdenciária (art. 48, § 2º c/c art. 142 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991).

DESIGNO audiência de instrução para o dia 15 de abril de 2020, às 

15h30min.

Deverão as partes apresentar o rol de testemunhas no prazo comum de 

15 (quinze) dias, conforme o § 4º do art. 357 do NCPC.

Consignando que, de acordo com o artigo 455 do NCPC, caberá aos 

advogados das partes, informar ou intimar as testemunhas por eles 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a 
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intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas eventualmente 

arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública serão 

intimadas pela via judiciária.

Caso arroladas testemunhas residentes fora da Comarca, 

independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE carta precatória com 

a finalidade de suas oitivas, consignando na deprecada a data designada 

para realização da audiência de instrução neste Juízo Deprecante, a fim 

de que não colidam as datas.

 INTIMEM-SE todas as partes e seus procuradores para comparecerem, 

consignando, nas intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do 

art. 385 do NCPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 72154 Nr: 2113-91.2016.811.0095

 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: MARIA DO CARMO ARAUJO DA SILVA, JOÃO DA LUZ 

MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, JOSE RENATO SALICIO FABIANO - 

OAB:14474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decreto a revelia do INSS, uma vez que, devidamente citado, não 

apresentou contestação, sem, contudo, aplicar-lhe os efeitos decorrentes 

da revelia, em virtude de se tratar de direito indisponível.

Não havendo preliminares a serem analisadas, não ocorre nenhuma 

hipótese de extinção do processo (CPC, art. 354) ou de julgamento 

antecipado da lide (CPC, art. 355), DECLARO O PROCESSO SANEADO.

 Fixo o ponto controvertido em prova do efetivo exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, no prazo previsto pela legislação 

previdenciária (art. 48, § 2º c/c art. 142 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991).

DESIGNO audiência de instrução para o dia 15 de abril de 2020, às 

15h00min.

Deverão as partes apresentar o rol de testemunhas no prazo comum de 

15 (quinze) dias, conforme o § 4º do art. 357 do NCPC.

Consignando que, de acordo com o artigo 455 do CPC, caberá aos 

advogados das partes, informar ou intimar as testemunhas por eles 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a 

intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas eventualmente 

arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública serão 

intimadas pela via judiciária.

Caso arroladas testemunhas residentes fora da Comarca, 

independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE carta precatória com 

a finalidade de suas oitivas, consignando na deprecada a data designada 

para realização da audiência de instrução neste Juízo Deprecante, a fim 

de que não colidam as datas.

 INTIMEM-SE todas as partes e seus procuradores para comparecerem, 

consignando, nas intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do 

art. 385 do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78585 Nr: 304-95.2018.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de pesquisa de endereço através do Bacenjud e Infojud, 

observando o CNPJ da parte requerida conforme apresentado pela parte 

autora: 10141728000197.

Após a realização da pesquisa, caso positiva, intime-se a parte exequente 

para requerer o que entender de direito.

 Cumpra-se.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000220-68.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. D. Q. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS OAB - MT18254/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. L. D. Q. (REU)

 

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. 1000220-68.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 12.552,00 ESPÉCIE: [Alimentos]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 

5.478/68 (69) POLO ATIVO: Nome: ADEILSON BARBOSA DE QUEIROZ 

Endereço: Fazenda Corrente 2, S/N, Região do Buriti, Zona Rural, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: EMILLY 

GEOVANNA LUIZ DE QUEIROZ Endereço: Rua Aparecida Domingos,, 146, 

CIDADE VIVA, CIDADE VIVA, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO ATIVO do inteiro teor da 

sentença ID. 25177386, exarada nos autos mencionados. PEDRA PRETA, 

7 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: 1001369-02.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DE JESUS SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS OAB - MT19872/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO 

MARTINS PROCESSO n. 1001369-02.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 

12.605,36 ESPÉCIE: [Fornecimento de Água, Indenização por Dano Moral, 
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Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: MARIA FRANCISCA DE JESUS 

SOUZA Endereço: rua João Candido dos Santos, 714, centro, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: SANEAMENTO 

BASICO DE PEDRA PRETA S.A. Endereço: Rua Irene Biela, 460, centro, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 Senhor(a) Advogada(a): A presente 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de Patrono do polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 04/03/2020 Hora: 10:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEDRA PRETA, 7 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000721-22.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

EDILANIA ALMEIDA GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA OAB - MT0008611A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

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. 1000721-22.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 20.935,91 ESPÉCIE: [Honorários Advocatícios em Execução 

Contra a Fazenda Pública, Execução Previdenciária]->CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: EDILANIA ALMEIDA GONCALVES 

Endereço: Rua São Paulo, 185, Centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) POLO ATIVO, nos termos do artigo 11 

da resolução nº CJF-RES-2017/000458 de 04 de outubro de 2017, para 

manifestaR-se acerca do inteiro teor do ofício requisitório (RPV) expedido, 

no prazo de 05 (cinco) dias. PEDRA PRETA, 7 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.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO

Processo Número: 1001353-48.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAICON NADALUTI DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON CORREA DA SILVA OAB - MT22655/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente, bem como o 

Provimento 52/2007 - CGJ, impulsiono o feito por determinação do MM. Juiz 

de Direito desta Comarca e, nomeio como defensor(a) dativo(a) o(a) 

causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr. Edson Correa da Silva - 

OAB/MT nº 22.655/O, para defender o réu, e que no prazo de 10 (dez) 

dias, apresente resposta a acusação, nos autos mencionados. PEDRA 

PRETA, 7 de fevereiro de 2020. MARCO ANDRE BATISTA AMORIM 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001344-86.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANALIA DA SILVA DE MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI OAB - MT8740/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

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. 1001344-86.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: 0,00 ESPÉCIE: [Execução Previdenciária]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL (1111) POLO ATIVO: Nome: ANALIA DA SILVA DE MATOS 

Endereço: PRESIDENTE DUTRA, 524, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Endereço: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 
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SOCIAL, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 553, CENTRO NORTE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-905 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PATRONA 

DO POLO ATIVO de que foi concedido o prazo de 15 (quinze) dias, para 

que sane a irregularidade acima apontada no despacho ID. 27996036, sob 

pena de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução de 

mérito. PEDRA PRETA, 7 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001359-55.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELICE SOUZA ANDRADE DE ASSUNCAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI OAB - MT8740/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

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. 1001359-55.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 4.290,67 ESPÉCIE: [Execução Previdenciária]->EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL (1111) POLO ATIVO: Nome: VALDELICE SOUZA 

ANDRADE DE ASSUNCAO Endereço: MARECHAL RONDON, 1015, 

CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Endereço: INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS 553, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-905 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PATRONA DO POLO ATIVO de que foi 

concedido ao embargante o prazo de 15 (quinze) dias, para que sane a 

irregularidade apotada no despacho Id. 27997245, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução de mérito. 

PEDRA PRETA, 7 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: 1000044-55.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Medeiros Araújo OAB - MT13068/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO MASSUIA - ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO 

MARTINS PROCESSO n. 1000044-55.2020.8.11.0022 Valor da causa: R$ 

4.875,60 ESPÉCIE: [Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano 

Material, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: Nome: JOSE LUIZ CARDOSO Endereço: RUA GOIÁS, 425, 

CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 

CARLOS EDUARDO MASSUIA - ME Endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 1.137, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-180 

Senhor(a) Advogado(a) A presente referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de parono do polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

04/03/2020 Hora: 09:20 PEDRA PRETA, 7 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 das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15150 Nr: 1449-66.2008.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação Comercial, Ind. e Agrop. de Pedra Preta
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Metal Rondon do Brasil Indústria Metalúrgica 

LTDA, Banco da Amazônia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisangela Hasse - OAB:8689, 

Gilberto Machado Custódio - OAB:MT/6.435

 Vistos etc.

Defiro o pleito de fls. 312, determino o imediato desbloqueio do valor 

bloqueado da conta do Banco da Amazônia.

Às providências.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41762 Nr: 36-42.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izilmar da Silva Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IZILMAR DA SILVA RODRIGUES, Cpf: 

00490034101, Rg: 180.8858-9, Filiação: Maria Aparecida da Silva e Iraides 

Abadio Rodrigues, data de nascimento: 24/11/1985, brasileiro(a), natural 

de Itiquira-MT, solteiro(a), magarefe, Telefone 66-99616-0861. 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 acusado Izilmar da Silva Rodrigues, já 

devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 

306 da Lei 9.503/97.Passo a dosar a pena do réu.a) - Circunstâncias 

judiciaisA pena prevista para o crime do artigo 306 do Código de Trânsito 

Brasileiro, é de 06 (seis) meses a 03 (três) ano de detenção, multa e 

suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir 

veículo automotor, devendo ser individualizada consoante o caso 

concreto.Quanto à culpabilidade verifica-se normal reprovabilidade da 

conduta.Quanto aos antecedentes, o réu não possui sentença penal 

condenatória transitada em julgado.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, veja-se que o acusado não se mostrou movido por motivos 

relevantes.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, 

não havendo nada a que se valorar.E, acerca do comportamento da vítima, 

não o que se analisar no caso concreto, pois a vítima é a sociedade e a 

coletividade.Estabelece-se então, como medida razoável e necessária 

para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 06 (seis) 

meses de detenção.b) - Circunstâncias legaisNão verifico a presença de 

circunstâncias agravantes e atenuante 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 06 (seis) meses de detenção, 

por entender necessária e suficiente à reprovação e punição do delito.Da 

multaQuanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na 

fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de 

multa em 30 (trinta) dias-multa, e, considerando a capacidade econômica 

do réu, fixo o valor do dia multa em um trigésimo do salário mínimo vigente 

à época dos fatos.Lanço para justificar tais operações aritméticas a 

mesma fundamentação utilizada para o cálculo da pena privativa de 

liberdade.IV)-DISPOSIÇÕES FINAIS.Deste feita, tendo em vista que a pena 

definitiva é de 06 (seis) meses de detenção, e considerando que o réu é 

tecnicamente 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.Considerando que o crime não foi cometido 

com violência ou grave ameaça à pessoa e que a pena não é superior a 

quatro anos, e atento, ainda, que se trata de réu primário e que preenche 

os demais requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, substituo a 

pena privativa de liberdade por restritiva de direito.Deixo de conceder ao 

condenado a suspensão condicional da pena, em virtude do disposto no 

artigo 77, inciso III, do Código Penal.Oportunamente, após o trânsito em 

julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:a) expeça-se 

guia de execução definitiva do condenado.Observe-se a detração penal, 

nos termos do artigo 42 Código Penal.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;c) oficie-se ao órgão 

estadual de cadastro de dados sobre antecedentes, inclusive ao 

INFOSEG, fornecendo as informações sobre este decisório.Ante os 

serviços prestados pela advogada nomeada Dra. Gabriela Pereira Costa, 

arbitro os honorários advocatícios em 03 (três) URH, conforme a tabela da 

OAB-MT, a ser suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a 

respectiva certidão.Custas processuais a cargo do réu.Publique-se. 

Registre-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, Maria de Fátima Gomes 

de Souza, digitei.

Pedra Preta, 05 de fevereiro de 2020

Sueli de Oliveira Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 13608 Nr: 39-70.2008.811.0022

 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: Kisementes Pesquisa e Comercialização de Produtos 

Agricolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Produsoja Produção e Comercialização de 

Produtos Agricolas Ltda, Orlando Potiguara Vieira Osório

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinícius Bossa 

Grassano - OAB:21.151, Patrícia Grassano Pedalino - OAB:16.932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:MT/5417-B, Marcus Vinicius Bossa Grassano - OAB:21151, 

Patrícia Grassano Pedalino - OAB:16.932, Sérgio Henrique 

Guareschi - OAB:MT/9724-B

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Ação de dissolução e liquidação de sociedade proposta por 

Kisementes pesquisa e comercialização de produtos agrícolas LTDA em 

desfavor de Produsoja produção e comercialização de produtos agrícolas 

LTDA devidamente qualificado nos autos.

Em petição de fls. 676-679 as partes juntaram a minuta de acordo, 

requerendo a sua homologação e a suspensão dos autos até integral 

cumprimento das obrigações nele impostas.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O SUCINTO RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

 As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado pelas partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

O acordo se regerá pelas cláusulas descritas de fls. 677/679 dos autos 

do processo.

Os honorários advocatícios deveram ser pagos conforme pactuados entre 

as partes.

Cancelo a audiência de conciliação designada.

Condeno as partes ao pagamento das custas processuais conforme 

prevê o artigo 90, §2° do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71484 Nr: 2103-04.2018.811.0022

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Floripes Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguros Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Permaneçam os autos em gabinete para prolação da 

sentença. Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71485 Nr: 2104-86.2018.811.0022

 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: Bento Barbosa Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Permaneçam os autos em gabinete para prolação da 

sentença. Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72223 Nr: 2392-34.2018.811.0022

 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: Neres Lino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguros Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Permaneçam os autos em gabinete para prolação da 

sentença. Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50955 Nr: 990-20.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juscilene Duarte de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Medeiros Araújo - 

OAB:13.068/MT

 Vistos etc. Homologo a desistência da oitiva das testemunhas das partes. 

Dou por encerrada a instrução. Vista, sucessivamente, às partes para 

apresentação de alegações finais escritas, no prazo da lei. Em seguida, 

conclusos para sentença. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72477 Nr: 2477-20.2018.811.0022

 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: Norival Rodrigues Salomão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANI MANTOVANI CARRENHO 

- OAB:8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Defiro o pedido da parte autora. Redesigno a audiência para o 

dia 06/05/2020, às 16h30minutos. Saem os presentes. Às providências, 

cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72625 Nr: 2531-83.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Sileme de Deus Passos, BPPG, Cássio Pereira 

Passos Guedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARQUES ANTONIO DA SILVA - 

OAB:18565/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Permaneçam os autos em gabinete para prolação da 

sentença. Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77711 Nr: 1583-10.2019.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Messias de Oliveira Júnior - 

OAB:26732/O

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca e, nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr. 

Messias de Oliveira Junior - OAB/MT nº 26.732/O, para que no prazo de 

10 (dez) dias, apresente resposta a acusação, nos autos mencionados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10043 Nr: 1059-04.2005.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comaso - Comercial de Alimentos Sorocaba Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Massuia, Bruno Massuia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:4635/MT, Nilson Balbino Vilela Jr - OAB:5.982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ilmar Sales Miranda - 

OAB:5388/MT

 INTIMAÇÃO DO(S)ADVOGADO(A)DOS EXECUTADOS, acerca do 

bloqueio do valor de R$ 54,14(cinquenta e quatro reais e quatorze 

centavos)em fls 208 e R$ 160,26 (cento e sessenta reais e vinte e seis 

centavos) em fls 208/v, realizada via sistema BACENJUD, bem como para, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de defesa 

elencadas no artigo 854, §3°, do CPC, consignadas às advertências do 

§4° do mesmo artigo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42142 Nr: 405-36.2013.811.0022

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Catiane Ribeiro Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uilson da Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thelma Aparecida Garcia 

Guimarães - OAB:MT/3402-B

 INTIMAÇÃO do Requerido na pessoa de seu do(a) Advogado(a), para que 

no prazo de 05 (cinco) dias, preste contas do estado em que se encontra 

o veículo UNO MILE SMART (se já vendido).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72017 Nr: 2321-32.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STCdM, GSTA, KKTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA DEFENSORA DA PARTE EXEQUENTE para se manifestar 

quanto ao adimplemento do débito, requerendo o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000134-63.2020.8.11.0022
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Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DA SILVA TAVARES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB - MT22319/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000134-63.2020.8.11.0022. ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: REGINALDO DA SILVA TAVARES ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÂO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE 

URGÊNCIA, proposta por REGINALDO DA SILVA TAVARES em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ambos 

devidamente qualificados nos autos. Alega o autor que reside no imóvel, 

sob a unidade de consumo de energia n. 6/1764242-2. Relata que foi 

surpreendido ao receber duas faturas no mês de janeiro de 2020, uma no 

valor de R$ 3.893,41 (três mil oitocentos e noventa e três reais e um 

centavos) e outra no valor de R$ 340,56 (trezentos e quarenta reais e 

cinquenta e seis centavos), cuja única justificativa da Demandada é a 

suposta ocorrência de irregularidades do medidor. Relata que sem 

qualquer aviso, unilateralmente a Empresa alega ter efetuado vistoria e 

constatado a “falha” no medidor. Ocorre que em nenhum momento 

oportunizou ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, realizou 

unilateralmente a perícia no medidor e depois quis impor o valor apurado 

ao Requerente. Aduz que adquiriu energia solar no final do mês de março 

de 2019, tendo feito a solicitação para a Requerida realizar o procedimento 

necessário. Informa que tentou resolver nas esferas administrativas, junto 

a Empresa. Contudo, sem que as vias administrativas tivessem se 

esgotado (conclusão final dos procedimentos) a Empresa, num ato 

covarde e opressor, negativou o nome do Autor junto ao SERASA. Por tais 

razões, requer a concessão da antecipação de tutela, para que seja 

determinada que a parte requerida se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia e inserir o seu nome nos cadastros de proteção 

ao crédito. O autor peticionou em ref. 28952760, requerendo a emenda à 

inicial, alegando que a empresa ré efetuou a suspensão do serviço de 

energia na sua unidade consumidora, requerendo a liminar para que seja 

determinado o religamento da energia. Vieram-me os autos conclusos. Eis 

o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, concedo ao requerente os 

benefícios da assistência judiciária prevista na Lei nº 1.060/50. Poderá, 

entretanto, este Juízo revogar essa concessão em qualquer fase do 

processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pelo 

necessitado, nos termos do artigo 8º da referida Lei. Verifica-se que 

estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto 

nos artigos 330 e 332, ambos do Código de Processo Civil, com fulcro no 

disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial. Da 

análise do pleito formulado, no que se refere à tutela de urgência 

pleiteada, entendo que deve ser deferida, visto que a parte requerente 

aportou em parte aos autos documentos imprescindíveis para sua 

concessão. Como se sabe, a antecipação de tutela é o adiantamento da 

decisão de mérito, sendo somente admissível quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao 

resultado útil ao processo (art. 300, do CPC), o que se permite, em caráter 

liminar, a execução de alguma prestação que haveria, normalmente, de ser 

realizada depois de proferida a sentença. Analisando os autos, logo se 

mostra possível o deferimento da medida acautelatória com relação ao 

pedido a compelir a requerida a não efetuar a suspensão do serviço, pois 

restou demonstrada de plano a verossimilhança das alegações do autor 

de sua probabilidade do direito, que permitam a formação de um juízo de 

plausibilidade das alegações lançadas na peça vestibular, de modo que o 

autor conseguiu comprovar pelos documentos acostados na exordial, que 

a parte requerida está ameaçando de efetuar a suspensão da energia 

elétrica referente aos débitos pretéritos. Neste sentido segue o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “EMENTA 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANO MORAL E OBRIGAÇÃO 

DE FAZER – DISCUSSÃO ACERCA DE COBRANÇA DE VALORES 

DISCREPANTES COM REFERÊNCIA AO HABITUALMENTE COBRADO FACE 

AO CONSUMO – PROIBIÇÃO DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE 

ENERGIA ELÉTRICA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS 

AUTORIZADORES DA MEDIDA - “FUMUS BONI IURIS” E “PERICULUM IN 

MORA” – DECISÃO MANTIDA PROFERIDA EM SEDE DE COGNIÇÃO 

SUMÁRIA – DEMAIS QUESTIONAMENTOS – INVIABILIDADE DE 

APRECIAÇÃO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MANUTENÇÃO 

DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO. Havendo a demonstração de 

discrepância entre o valor cobrado e as faturas habitualmente cobradas 

em razão do consumo médio mensal, é perfeitamente possível o 

deferimento da medida de antecipação de tutela, a fim de proibir o corte do 

fornecimento dos serviços de energia elétrica, eis que preenchidos os 

requisitos autorizadores da medida, quais seja, o “fumus boni iuris” e o 

“periculum in mora” SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 

05/02/2018) Ademais interrupção de energia, considerando que este 

desligamento é passível de percepção o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, e evidente os prejuízos que podem 

acontecer, tendo em vista que tal fornecimento é serviço de uso 

essencial. Assim, há fundado receio de que a ré, antes do julgamento da 

lide, cause lesão ao direito do autor de grave e difícil reparação, vez que 

energia elétrica é bem indispensável à vida moderna; sua interrupção gera 

transtornos e dissabores consideráveis, cuja potencialização impõe à 

fornecedora e a seus propostos a devida sensibilidade, no trato com o 

consumidor. Deve ser ressaltado que a concessão da tutela não isenta o 

consumidor de fazer o pagamento regular das faturas. A tutela concedida 

diz respeito apenas à suposta fatura de consumo exorbitante. Diante do 

pedido da inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, 

da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), inverto o ônus da 

prova, considerada a hipossuficiência da parte autora em colacionar 

provas. Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo 

Civil, e por tudo que dos autos consta, DEFIRO PARCIALMETE o pedido de 

antecipação de tutela pleiteado pelo autor, para determinar que a parte 

requerida proceda-se a religação do fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora n.º 6/1764242-2, em nome da autora, no prazo de 

até 06 (seis) horas, referente aos débitos nos valores de R$ 3.893,41 

(três mil oitocentos e noventa e três reais e um centavos) e outra no valor 

de R$ 340,56 (trezentos e quarenta reais e cinquenta e seis centavos), 

até o julgamento do presente feito, sob pena de multa diária no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), caso haja descumprimento da presente decisão 

pelo promovido, até atingir o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 

Versando a causa sobre direitos que admitem transação, em observância 

ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 11 de março 

de 2020, às 08h40min, a ser realizada no núcleo de conciliação dessa 

Comarca. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, para comparecer 

a audiência de conciliação, devidamente acompanhado de advogado. 

Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das partes 

não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, ainda, 

contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex. Deverá constar no ato de intimação do autor 

e de citação do requerido que o não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, CPC) da audiência de conciliação 

designada. Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001141-27.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067410/2/2020 Página 609 de 703



Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS MASSUIA (EXECUTADO)

BRUNO MASSUIA (EXECUTADO)

SUPERMERCADO BIG BOM LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DECISÃO Processo: 1001141-27.2019.8.11.0022. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: SUPERMERCADO BIG BOM 

LTDA - ME, BRUNO MASSUIA, RUBENS MASSUIA Vistos etc. Trata-se de 

ação de execução fiscal face à inadimplência de obrigação legal escopo 

de dívida ativa devidamente certificada. Instruída a Execução Fiscal nos 

termos do §1º do artigo 6º da Lei nº 6.830/80, recebo a inicial. Expeça-se 

mandado de citação com a finalidade de citar o executado, no endereço 

apontado pela exequente nos autos, e intimar o devedor para que no 

prazo de 05 (cinco dias) (Art. 8º da Lei 6.830/80) pague o valor 

exequendo, devidamente acrescido das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, ou garanta a execução nomeando bens à 

penhora, observado a ordem prevista no artigo 9º da Lei 6.830/80. Não 

ocorrendo o pagamento, nem a garantida à execução, proceda-se o oficial 

de justiça, da Comarca deprecada, à penhora e avaliação de tantos bens 

em nome do executado quanto bastem para garantir a execução, na forma 

dos artigos 10 e 11 da Lei nº 6.830/80, constando o valor do termo ou do 

auto de penhora. Garantido o juízo, o(s) executado(s) poderá(ão), no 

prazo de 30 dias contados do depósito, da juntada de prova da fiança ou 

da intimação da penhora, oferecer embargos, conforme determina o art. 

16 e seus incisos, da Lei 6.830/80. Para as hipóteses de pagamento ou de 

não oferecimento de embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% 

do débito atualizado. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001197-60.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL MIGUEL DA SILVA MENDONCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DECISÃO Processo: 1001197-60.2019.8.11.0022. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: GABRIEL MIGUEL DA SILVA 

MENDONCA Vistos etc. Trata-se de ação de execução fiscal face à 

inadimplência de obrigação legal escopo de dívida ativa devidamente 

certificada. Instruída a Execução Fiscal nos termos do §1º do artigo 6º da 

Lei nº 6.830/80, recebo a inicial. Expeça-se mandado de citação com a 

finalidade de citar o executado, no endereço apontado pela exequente nos 

autos, e intimar o devedor para que no prazo de 05 (cinco dias) (Art. 8º da 

Lei 6.830/80) pague o valor exequendo, devidamente acrescido das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ou garanta a 

execução nomeando bens à penhora, observado a ordem prevista no 

artigo 9º da Lei 6.830/80. Não ocorrendo o pagamento, nem a garantida à 

execução, proceda-se o oficial de justiça, da Comarca deprecada, à 

penhora e avaliação de tantos bens em nome do executado quanto 

bastem para garantir a execução, na forma dos artigos 10 e 11 da Lei nº 

6.830/80, constando o valor do termo ou do auto de penhora. Garantido o 

juízo, o(s) executado(s) poderá(ão), no prazo de 30 dias contados do 

depósito, da juntada de prova da fiança ou da intimação da penhora, 

oferecer embargos, conforme determina o art. 16 e seus incisos, da Lei 

6.830/80. Para as hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de 

embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% do débito atualizado. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001108-37.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON SEITI NOMURA (EXECUTADO)

RENKO UCHIYAMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DECISÃO Processo: 1001108-37.2019.8.11.0022. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: RENKO UCHIYAMA, MILTON 

SEITI NOMURA Vistos etc. Trata-se de ação de execução fiscal face à 

inadimplência de obrigação legal escopo de dívida ativa devidamente 

certificada. Instruída a Execução Fiscal nos termos do §1º do artigo 6º da 

Lei nº 6.830/80, recebo a inicial. Expeça-se mandado de citação com a 

finalidade de citar o executado, no endereço apontado pela exequente nos 

autos, e intimar o devedor para que no prazo de 05 cinco dias (Art. 8º da 

Lei 6.830/80) pague o valor exequendo, devidamente acrescido das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ou garanta a 

execução nomeando bens à penhora, observado a ordem prevista no 

artigo 9º da Lei 6.830/80. Não ocorrendo o pagamento, nem a garantida à 

execução, proceda-se o oficial de justiça, da Comarca deprecada, à 

penhora e avaliação de tantos bens em nome do executado quanto 

bastem para garantir a execução, na forma dos artigos 10 e 11 da Lei nº 

6.830/80, constando o valor do termo ou do auto de penhora. Garantido o 

juízo, o(s) executado(s) poderá(ão), no prazo de 30 dias contados do 

depósito, da juntada de prova da fiança ou da intimação da penhora, 

oferecer embargos, conforme determina o art. 16 e seus incisos, da Lei 

6.830/80. Para as hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de 

embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% do débito atualizado. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001262-55.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO BARBOSA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

CELSO BARBOSA DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DECISÃO Processo: 1001262-55.2019.8.11.0022. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: CELSO BARBOSA DE 

OLIVEIRA - ME, CELSO BARBOSA DE OLIVEIRA Vistos etc. Trata-se de 

ação de execução fiscal face à inadimplência de obrigação legal escopo 

de dívida ativa devidamente certificada. Instruída a Execução Fiscal nos 

termos do §1º do artigo 6º da Lei nº 6.830/80, recebo a inicial. Expeça-se 

mandado de citação com a finalidade de citar o executado, no endereço 

apontado pela exequente nos autos, e intimar o devedor para que no 

prazo de 05 (cinco dias) (Art. 8º da Lei 6.830/80) pague o valor 

exequendo, devidamente acrescido das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, ou garanta a execução nomeando bens à 

penhora, observado a ordem prevista no artigo 9º da Lei 6.830/80. Não 

ocorrendo o pagamento, nem a garantida à execução, proceda-se o oficial 

de justiça, da Comarca deprecada, à penhora e avaliação de tantos bens 

em nome do executado quanto bastem para garantir a execução, na forma 

dos artigos 10 e 11 da Lei nº 6.830/80, constando o valor do termo ou do 

auto de penhora. Garantido o juízo, o(s) executado(s) poderá(ão), no 

prazo de 30 dias contados do depósito, da juntada de prova da fiança ou 

da intimação da penhora, oferecer embargos, conforme determina o art. 

16 e seus incisos, da Lei 6.830/80. Para as hipóteses de pagamento ou de 

não oferecimento de embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% 

do débito atualizado. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001263-40.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO PEREIRA LEITE BARCELOS (EXECUTADO)

PEDRANET INTERNET PROVEDOR LTDA - ME (EXECUTADO)

MARIA SOCORRO PEREIRA LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DECISÃO Processo: 1001263-40.2019.8.11.0022. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: PEDRANET INTERNET 

PROVEDOR LTDA - ME, MARCELO PEREIRA LEITE BARCELOS, MARIA 

SOCORRO PEREIRA LEITE Vistos etc. Trata-se de ação de execução 

fiscal face à inadimplência de obrigação legal escopo de dívida ativa 

devidamente certificada. Instruída a Execução Fiscal nos termos do §1º do 

artigo 6º da Lei nº 6.830/80, recebo a inicial. Expeça-se mandado de 

citação com a finalidade de citar o executado, no endereço apontado pela 

exequente nos autos, e intimar o devedor para que no prazo de 05 (cinco 

dias) (Art. 8º da Lei 6.830/80) pague o valor exequendo, devidamente 

acrescido das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

ou garanta a execução nomeando bens à penhora, observado a ordem 

prevista no artigo 9º da Lei 6.830/80. Não ocorrendo o pagamento, nem a 

garantida à execução, proceda-se o oficial de justiça, da Comarca 

deprecada, à penhora e avaliação de tantos bens em nome do executado 

quanto bastem para garantir a execução, na forma dos artigos 10 e 11 da 

Lei nº 6.830/80, constando o valor do termo ou do auto de penhora. 

Garantido o juízo, o(s) executado(s) poderá(ão), no prazo de 30 dias 

contados do depósito, da juntada de prova da fiança ou da intimação da 

penhora, oferecer embargos, conforme determina o art. 16 e seus incisos, 

da Lei 6.830/80. Para as hipóteses de pagamento ou de não oferecimento 

de embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% do débito 

atualizado. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra 

Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001201-97.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE M FASCINI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DECISÃO Processo: 1001201-97.2019.8.11.0022. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: JOSE M FASCINI - ME Vistos 

etc. Trata-se de ação de execução fiscal face à inadimplência de 

obrigação legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Instruída a 

Execução Fiscal nos termos do §1º do artigo 6º da Lei nº 6.830/80, recebo 

a inicial. Expeça-se mandado de citação com a finalidade de citar o 

executado, no endereço apontado pela exequente nos autos, e intimar o 

devedor para que no prazo de 05 (cinco dias) (Art. 8º da Lei 6.830/80) 

pague o valor exequendo, devidamente acrescido das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, ou garanta a execução nomeando 

bens à penhora, observado a ordem prevista no artigo 9º da Lei 6.830/80. 

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantida à execução, proceda-se o 

oficial de justiça, da Comarca deprecada, à penhora e avaliação de tantos 

bens em nome do executado quanto bastem para garantir a execução, na 

forma dos artigos 10 e 11 da Lei nº 6.830/80, constando o valor do termo 

ou do auto de penhora. Garantido o juízo, o(s) executado(s) poderá(ão), 

no prazo de 30 dias contados do depósito, da juntada de prova da fiança 

ou da intimação da penhora, oferecer embargos, conforme determina o 

art. 16 e seus incisos, da Lei 6.830/80. Para as hipóteses de pagamento 

ou de não oferecimento de embargos, fixo os honorários advocatícios em 

10% do débito atualizado. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001202-82.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILBER ALVES GARCIA EIRELI - ME (EXECUTADO)

SILBER ALVES GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DECISÃO Processo: 1001202-82.2019.8.11.0022. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: SILBER ALVES GARCIA EIRELI 

- ME, SILBER ALVES GARCIA Vistos etc. Trata-se de ação de execução 

fiscal face à inadimplência de obrigação legal escopo de dívida ativa 

devidamente certificada. Instruída a Execução Fiscal nos termos do §1º do 

artigo 6º da Lei nº 6.830/80, recebo a inicial. Expeça-se mandado de 

citação com a finalidade de citar o executado, no endereço apontado pela 

exequente nos autos, e intimar o devedor para que no prazo de 05 (cinco 

dias) (Art. 8º da Lei 6.830/80) pague o valor exequendo, devidamente 

acrescido das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

ou garanta a execução nomeando bens à penhora, observado a ordem 

prevista no artigo 9º da Lei 6.830/80. Não ocorrendo o pagamento, nem a 

garantida à execução, proceda-se o oficial de justiça, da Comarca 

deprecada, à penhora e avaliação de tantos bens em nome do executado 

quanto bastem para garantir a execução, na forma dos artigos 10 e 11 da 

Lei nº 6.830/80, constando o valor do termo ou do auto de penhora. 

Garantido o juízo, o(s) executado(s) poderá(ão), no prazo de 30 dias 

contados do depósito, da juntada de prova da fiança ou da intimação da 

penhora, oferecer embargos, conforme determina o art. 16 e seus incisos, 

da Lei 6.830/80. Para as hipóteses de pagamento ou de não oferecimento 

de embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% do débito 

atualizado. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra 

Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001274-69.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA LIRA NOGUEIRA (EXECUTADO)

VILSON DE SOUZA NOGUEIRA (EXECUTADO)

AGRO FERRAGENS BIG BOM LTDA - ME (EXECUTADO)

LEONARDO MASSUIA (EXECUTADO)

VALTER MASSUIA (EXECUTADO)

RUBENS MASSUIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DECISÃO Processo: 1001274-69.2019.8.11.0022. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: AGRO FERRAGENS BIG BOM 

LTDA - ME, LEONARDO MASSUIA, VILMA LIRA NOGUEIRA, VILSON DE 

SOUZA NOGUEIRA, VALTER MASSUIA, RUBENS MASSUIA Vistos etc. 

Trata-se de ação de execução fiscal face à inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Instruída a Execução 

Fiscal nos termos do §1º do artigo 6º da Lei nº 6.830/80, recebo a inicial. 

Expeça-se mandado de citação com a finalidade de citar o executado, no 

endereço apontado pela exequente nos autos, e intimar o devedor para 

que no prazo de 05 (cinco dias) (Art. 8º da Lei 6.830/80) pague o valor 

exequendo, devidamente acrescido das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, ou garanta a execução nomeando bens à 

penhora, observado a ordem prevista no artigo 9º da Lei 6.830/80. Não 

ocorrendo o pagamento, nem a garantida à execução, proceda-se o oficial 

de justiça, da Comarca deprecada, à penhora e avaliação de tantos bens 

em nome do executado quanto bastem para garantir a execução, na forma 

dos artigos 10 e 11 da Lei nº 6.830/80, constando o valor do termo ou do 

auto de penhora. Garantido o juízo, o(s) executado(s) poderá(ão), no 

prazo de 30 dias contados do depósito, da juntada de prova da fiança ou 

da intimação da penhora, oferecer embargos, conforme determina o art. 

16 e seus incisos, da Lei 6.830/80. Para as hipóteses de pagamento ou de 

não oferecimento de embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% 

do débito atualizado. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001275-54.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO JUSTINO ARAUJO - ME (EXECUTADO)

ALESSANDRO JUSTINO ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DECISÃO Processo: 1001275-54.2019.8.11.0022. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: ALESSANDRO JUSTINO 

ARAUJO - ME, ALESSANDRO JUSTINO ARAUJO Vistos etc. Trata-se de 

ação de execução fiscal face à inadimplência de obrigação legal escopo 

de dívida ativa devidamente certificada. Instruída a Execução Fiscal nos 

termos do §1º do artigo 6º da Lei nº 6.830/80, recebo a inicial. Expeça-se 

mandado de citação com a finalidade de citar o executado, no endereço 

apontado pela exequente nos autos, e intimar o devedor para que no 

prazo de 05 (cinco dias) (Art. 8º da Lei 6.830/80) pague o valor 

exequendo, devidamente acrescido das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, ou garanta a execução nomeando bens à 

penhora, observado a ordem prevista no artigo 9º da Lei 6.830/80. Não 

ocorrendo o pagamento, nem a garantida à execução, proceda-se o oficial 

de justiça, da Comarca deprecada, à penhora e avaliação de tantos bens 

em nome do executado quanto bastem para garantir a execução, na forma 

dos artigos 10 e 11 da Lei nº 6.830/80, constando o valor do termo ou do 

auto de penhora. Garantido o juízo, o(s) executado(s) poderá(ão), no 

prazo de 30 dias contados do depósito, da juntada de prova da fiança ou 

da intimação da penhora, oferecer embargos, conforme determina o art. 

16 e seus incisos, da Lei 6.830/80. Para as hipóteses de pagamento ou de 

não oferecimento de embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% 

do débito atualizado. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001276-39.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A J STABILE - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DECISÃO Processo: 1001276-39.2019.8.11.0022. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: A J STABILE - ME Vistos etc. 

Trata-se de ação de execução fiscal face à inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Instruída a Execução 

Fiscal nos termos do §1º do artigo 6º da Lei nº 6.830/80, recebo a inicial. 

Expeça-se mandado de citação com a finalidade de citar o executado, no 

endereço apontado pela exequente nos autos, e intimar o devedor para 

que no prazo de 05 (cinco dias) (Art. 8º da Lei 6.830/80) pague o valor 

exequendo, devidamente acrescido das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, ou garanta a execução nomeando bens à 

penhora, observado a ordem prevista no artigo 9º da Lei 6.830/80. Não 

ocorrendo o pagamento, nem a garantida à execução, proceda-se o oficial 

de justiça, da Comarca deprecada, à penhora e avaliação de tantos bens 

em nome do executado quanto bastem para garantir a execução, na forma 

dos artigos 10 e 11 da Lei nº 6.830/80, constando o valor do termo ou do 

auto de penhora. Garantido o juízo, o(s) executado(s) poderá(ão), no 

prazo de 30 dias contados do depósito, da juntada de prova da fiança ou 

da intimação da penhora, oferecer embargos, conforme determina o art. 

16 e seus incisos, da Lei 6.830/80. Para as hipóteses de pagamento ou de 

não oferecimento de embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% 

do débito atualizado. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001280-76.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAMIR MEDRADO DOS SANTOS (EXECUTADO)

A M DOS SANTOS - ANTENAS PARABOLICAS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DECISÃO Processo: 1001280-76.2019.8.11.0022. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: A M DOS SANTOS - ANTENAS 

PARABOLICAS - ME, ALTAMIR MEDRADO DOS SANTOS Vistos etc. 

Trata-se de ação de execução fiscal face à inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Instruída a Execução 

Fiscal nos termos do §1º do artigo 6º da Lei nº 6.830/80, recebo a inicial. 

Expeça-se mandado de citação com a finalidade de citar o executado, no 

endereço apontado pela exequente nos autos, e intimar o devedor para 

que no prazo de 05 (cinco dias) (Art. 8º da Lei 6.830/80) pague o valor 

exequendo, devidamente acrescido das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, ou garanta a execução nomeando bens à 

penhora, observado a ordem prevista no artigo 9º da Lei 6.830/80. Não 

ocorrendo o pagamento, nem a garantida à execução, proceda-se o oficial 

de justiça, da Comarca deprecada, à penhora e avaliação de tantos bens 

em nome do executado quanto bastem para garantir a execução, na forma 

dos artigos 10 e 11 da Lei nº 6.830/80, constando o valor do termo ou do 

auto de penhora. Garantido o juízo, o(s) executado(s) poderá(ão), no 

prazo de 30 dias contados do depósito, da juntada de prova da fiança ou 

da intimação da penhora, oferecer embargos, conforme determina o art. 

16 e seus incisos, da Lei 6.830/80. Para as hipóteses de pagamento ou de 

não oferecimento de embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% 

do débito atualizado. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001261-70.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CUMINI DE MATOS PIRES (EXECUTADO)

FERNANDO CUMINI DE MATOS PIRES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DECISÃO Processo: 1001261-70.2019.8.11.0022. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: FERNANDO CUMINI DE MATOS 

PIRES - ME, FERNANDO CUMINI DE MATOS PIRES Vistos etc. Trata-se de 

ação de execução fiscal face à inadimplência de obrigação legal escopo 

de dívida ativa devidamente certificada. Instruída a Execução Fiscal nos 

termos do §1º do artigo 6º da Lei nº 6.830/80, recebo a inicial. Expeça-se 

mandado de citação com a finalidade de citar o executado, no endereço 

apontado pela exequente nos autos, e intimar o devedor para que no 

prazo de 05 (cinco dias) (Art. 8º da Lei 6.830/80) pague o valor 

exequendo, devidamente acrescido das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, ou garanta a execução nomeando bens à 

penhora, observado a ordem prevista no artigo 9º da Lei 6.830/80. Não 

ocorrendo o pagamento, nem a garantida à execução, proceda-se o oficial 

de justiça, da Comarca deprecada, à penhora e avaliação de tantos bens 

em nome do executado quanto bastem para garantir a execução, na forma 

dos artigos 10 e 11 da Lei nº 6.830/80, constando o valor do termo ou do 

auto de penhora. Garantido o juízo, o(s) executado(s) poderá(ão), no 

prazo de 30 dias contados do depósito, da juntada de prova da fiança ou 

da intimação da penhora, oferecer embargos, conforme determina o art. 

16 e seus incisos, da Lei 6.830/80. Para as hipóteses de pagamento ou de 

não oferecimento de embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% 

do débito atualizado. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001278-09.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMELIA RIBEIRO GUTIERRE (EXECUTADO)

AMELIA RIBEIRO GUTIERRE - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DECISÃO Processo: 1001278-09.2019.8.11.0022. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: AMELIA RIBEIRO GUTIERRE - 

ME, AMELIA RIBEIRO GUTIERRE Vistos etc. Trata-se de ação de execução 

fiscal face à inadimplência de obrigação legal escopo de dívida ativa 
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devidamente certificada. Instruída a Execução Fiscal nos termos do §1º do 

artigo 6º da Lei nº 6.830/80, recebo a inicial. Expeça-se mandado de 

citação com a finalidade de citar o executado, no endereço apontado pela 

exequente nos autos, e intimar o devedor para que no prazo de 05 (cinco 

dias) (Art. 8º da Lei 6.830/80) pague o valor exequendo, devidamente 

acrescido das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

ou garanta a execução nomeando bens à penhora, observado a ordem 

prevista no artigo 9º da Lei 6.830/80. Não ocorrendo o pagamento, nem a 

garantida à execução, proceda-se o oficial de justiça, da Comarca 

deprecada, à penhora e avaliação de tantos bens em nome do executado 

quanto bastem para garantir a execução, na forma dos artigos 10 e 11 da 

Lei nº 6.830/80, constando o valor do termo ou do auto de penhora. 

Garantido o juízo, o(s) executado(s) poderá(ão), no prazo de 30 dias 

contados do depósito, da juntada de prova da fiança ou da intimação da 

penhora, oferecer embargos, conforme determina o art. 16 e seus incisos, 

da Lei 6.830/80. Para as hipóteses de pagamento ou de não oferecimento 

de embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% do débito 

atualizado. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra 

Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001279-91.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLANA MARESSA CAMILO DE CARVALHO (EXECUTADO)

POSTO MARKA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

PAULO ROBERTO DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DECISÃO Processo: 1001279-91.2019.8.11.0022. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: POSTO MARKA COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS LTDA - EPP, PAULO ROBERTO DE CARVALHO, ALLANA 

MARESSA CAMILO DE CARVALHO Vistos etc. Trata-se de ação de 

execução fiscal face à inadimplência de obrigação legal escopo de dívida 

ativa devidamente certificada. Instruída a Execução Fiscal nos termos do 

§1º do artigo 6º da Lei nº 6.830/80, recebo a inicial. Expeça-se mandado 

de citação com a finalidade de citar o executado, no endereço apontado 

pela exequente nos autos, e intimar o devedor para que no prazo de 05 

(cinco dias) (Art. 8º da Lei 6.830/80) pague o valor exequendo, 

devidamente acrescido das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, ou garanta a execução nomeando bens à penhora, 

observado a ordem prevista no artigo 9º da Lei 6.830/80. Não ocorrendo o 

pagamento, nem a garantida à execução, proceda-se o oficial de justiça, 

da Comarca deprecada, à penhora e avaliação de tantos bens em nome 

do executado quanto bastem para garantir a execução, na forma dos 

artigos 10 e 11 da Lei nº 6.830/80, constando o valor do termo ou do auto 

de penhora. Garantido o juízo, o(s) executado(s) poderá(ão), no prazo de 

30 dias contados do depósito, da juntada de prova da fiança ou da 

intimação da penhora, oferecer embargos, conforme determina o art. 16 e 

seus incisos, da Lei 6.830/80. Para as hipóteses de pagamento ou de não 

oferecimento de embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

débito atualizado. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001304-07.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AURELIO MARTINS RAMOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DECISÃO Processo: 1001304-07.2019.8.11.0022. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: AURELIO MARTINS RAMOS - 

ME Vistos etc. Trata-se de ação de execução fiscal face à inadimplência 

de obrigação legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. 

Instruída a Execução Fiscal nos termos do §1º do artigo 6º da Lei nº 

6.830/80, recebo a inicial. Expeça-se mandado de citação com a finalidade 

de citar o executado, no endereço apontado pela exequente nos autos, e 

intimar o devedor para que no prazo de 05 (cinco dias) (Art. 8º da Lei 

6.830/80) pague o valor exequendo, devidamente acrescido das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, ou garanta a execução 

nomeando bens à penhora, observado a ordem prevista no artigo 9º da 

Lei 6.830/80. Não ocorrendo o pagamento, nem a garantida à execução, 

proceda-se o oficial de justiça, da Comarca deprecada, à penhora e 

avaliação de tantos bens em nome do executado quanto bastem para 

garantir a execução, na forma dos artigos 10 e 11 da Lei nº 6.830/80, 

constando o valor do termo ou do auto de penhora. Garantido o juízo, o(s) 

executado(s) poderá(ão), no prazo de 30 dias contados do depósito, da 

juntada de prova da fiança ou da intimação da penhora, oferecer 

embargos, conforme determina o art. 16 e seus incisos, da Lei 6.830/80. 

Para as hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% do débito atualizado. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000038-48.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNA QUEIROZ SEGOBIA (EXECUTADO)

MAGNA QUEIROZ SEGOBIA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DECISÃO Processo: 1000038-48.2020.8.11.0022. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: MAGNA QUEIROZ SEGOBIA - 

ME, MAGNA QUEIROZ SEGOBIA Vistos etc. Trata-se de ação de 

execução fiscal face à inadimplência de obrigação legal escopo de dívida 

ativa devidamente certificada. Instruída a Execução Fiscal nos termos do 

§1º do artigo 6º da Lei nº 6.830/80, recebo a inicial. Expeça-se mandado 

de citação com a finalidade de citar o executado, no endereço apontado 

pela exequente nos autos, e intimar o devedor para que no prazo de 05 

(cinco dias) (Art. 8º da Lei 6.830/80) pague o valor exequendo, 

devidamente acrescido das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, ou garanta a execução nomeando bens à penhora, 

observado a ordem prevista no artigo 9º da Lei 6.830/80. Não ocorrendo o 

pagamento, nem a garantida à execução, proceda-se o oficial de justiça, 

da Comarca deprecada, à penhora e avaliação de tantos bens em nome 

do executado quanto bastem para garantir a execução, na forma dos 

artigos 10 e 11 da Lei nº 6.830/80, constando o valor do termo ou do auto 

de penhora. Garantido o juízo, o(s) executado(s) poderá(ão), no prazo de 

30 dias contados do depósito, da juntada de prova da fiança ou da 

intimação da penhora, oferecer embargos, conforme determina o art. 16 e 

seus incisos, da Lei 6.830/80. Para as hipóteses de pagamento ou de não 

oferecimento de embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

débito atualizado. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001277-24.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FABRICIO ALEXANDRINO MARTINS (EXECUTADO)

A F A MARTINS & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DECISÃO Processo: 1001277-24.2019.8.11.0022. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: A F A MARTINS & CIA LTDA - 

ME, ANTONIO FABRICIO ALEXANDRINO MARTINS Vistos etc. Trata-se de 

ação de execução fiscal face à inadimplência de obrigação legal escopo 

de dívida ativa devidamente certificada. Instruída a Execução Fiscal nos 

termos do §1º do artigo 6º da Lei nº 6.830/80, recebo a inicial. Expeça-se 

mandado de citação com a finalidade de citar o executado, no endereço 

apontado pela exequente nos autos, e intimar o devedor para que no 
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prazo de 05 (cinco dias) (Art. 8º da Lei 6.830/80) pague o valor 

exequendo, devidamente acrescido das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, ou garanta a execução nomeando bens à 

penhora, observado a ordem prevista no artigo 9º da Lei 6.830/80. Não 

ocorrendo o pagamento, nem a garantida à execução, proceda-se o oficial 

de justiça, da Comarca deprecada, à penhora e avaliação de tantos bens 

em nome do executado quanto bastem para garantir a execução, na forma 

dos artigos 10 e 11 da Lei nº 6.830/80, constando o valor do termo ou do 

auto de penhora. Garantido o juízo, o(s) executado(s) poderá(ão), no 

prazo de 30 dias contados do depósito, da juntada de prova da fiança ou 

da intimação da penhora, oferecer embargos, conforme determina o art. 

16 e seus incisos, da Lei 6.830/80. Para as hipóteses de pagamento ou de 

não oferecimento de embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% 

do débito atualizado. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000117-27.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LIS MOTA GONCALVES VIANA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL OAB - MT19492/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeitura Municipal de Pedra Preta (IMPETRADO)

JUVENAL PEREIRA BRITO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000117-27.2020.8.11.0022. IMPETRANTE: LIS MOTA 

GONCALVES VIANA IMPETRADO: JUVENAL PEREIRA BRITO, PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PEDRA PRETA SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança impetrado por LIS MOTA GONÇALVES VIANA contra ato 

ilegal pratico por JUVENAL PEREIRA BRITO PEIXOTO, Prefeito Municipal de 

Pedra Preta, qualificado nos autos. Relata, em síntese, que a impetrante é 

servidora pública municipal, a qual ocupa o cargo de Médica Plantonista, 

Matricula nº. 2670, Lotada na Secretaria Municipal de Saúde. Alega a 

impetrante que deu a luz a sua filha Clara Viana Cruvinel, conforme 

certidão de Nascimento em anexo, em 14 de novembro de 2019, o que 

motivou a solicitação de sua licença maternidade, a qual foi deferida o 

período de apenas 120 (cento e vinte) dias. Afirma que solicitou 

administrativamente a prorrogação por mais 60 (sessenta) dias, qual 

restou negado. Por tais razões, requer a concessão da liminar, 

concedendo a prorrogação da licença maternidade por mais 60 (sessenta) 

dias e, no mérito, pugna pela procedência do mandado de segurança para 

ordenar-se a prorrogação da licença maternidade por mais (60) sessenta 

dias). Vieram-me os autos conclusos. Eis o relatório. Fundamento. Decido. 

Em detida análise os autos, verifico que o presente feito deve ser extinto, 

sem resolução do mérito, pelos argumentos em que passo a expor. 

Extrai-se do dispositivo constitucional que o mandado de segurança é 

cabível para proteger direito líquido e certo não amparado por “habeas 

corpus” ou “habeas data”, sempre que ilegalmente ou com abuso de poder 

alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade, seja de que categoria for e qualquer que seja sua função. É o 

que se extrai do artigo 5º, inciso LXIX da CF/88 c/c o art. 1.º, da Lei n.º 

12.016/09, respectivamente: “(...) LXIX – conceder-se-á mandado de 

segurança para proteger direito liquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso 

de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício 

de atribuições do poder público;” “Art. 1º - Conceder-se-á mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 

qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio 

de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam 

quais forem as funções que exerça (...)” Como qualquer outra ação, deve 

o mandado de segurança preencher os pressupostos processuais, 

havendo, no caso do “writ”, porém, uma condição específica, qual seja, o 

direito líquido e certo devidamente demonstrado com provas 

pré-constituídas. Observa-se que o principal objetivo do mandado de 

segurança é proteger direito líquido e certo, sendo este, todo aquele que 

se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e 

apto a ser exercitado no momento da impetração. Em outras palavras, 

direito líquido e certo é direito comprovado de plano, cuja existência e 

delimitação são claras e passíveis de demonstração documental. Se 

depender de comprovação posterior, não é direito líquido e certo, para fins 

de segurança. Pois bem. Assim, a via estreita do mandado de segurança 

será adequada tão somente quando diante de prova robusta e 

pré-constituída do ato tido por ilegal, a qual deverá ser devidamente 

formalizada por ocasião da propositura da ação, seja procedendo a sua 

imediata juntada com a exordial, ou ainda, com a indicação da repartição, 

autoridade ou terceiro que esteja em poder destas provas, os quais serão 

oficiados para exibição das mesmas no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

§ 1º do art. 6º da Lei 12.016/2009. Após detida análise os autos, verifico 

que o impetrante não apresentou argumento jurídicos demonstrando o 

direito líquido e certo de acordo com a lei municipal, pressuposto 

processual indispensável para a propositura do Mandado de Segurança. 

A Lei Federal n.11.770/08 que disciplina a instituição de programa de 

prorrogação da licença-maternidade, já garantida pela Constituição Federal 

(art. 7º XVIII) pelo prazo de 120 dias. A respeito do tema e Eg. Superior 

Tribunal de Justiça já se posicionou a respeito, entendendo que para a 

aplicabilidade da referida norma aos servidores dos entes públicos 

necessários de faz a regulamentação do próprio ente, “in verbis”: 

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. 

PRORROGAÇÃO DE LICENÇA-MATERNIDADE. LEI FEDERAL 11.770/08. 

APLICAÇÃO A ENTES PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. 

NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO LOCAL. PRECEDENTES. AGRAVO 

REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgRg no REsp 

1311936/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 12/06/2012, DJe 18/06/2012)” No mesmo sentido já decidiu o 

eg. TJMT: “REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – 

LICENÇA MATERNIDADE – DIREITO AO BENEFÍCIO POR 180 DIAS – 

IMPOSSIBILIDADE – LEI MUNICIPAL 008/2005 - LICENÇA À GESTANTE DE 

120 DIAS – SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA. “[...] A 

disposição do art. 2º da Lei Federal nº 11.770/08 não é auto-aplicável, 

ficando condicionada à edição de ato regulamentar pelo ente 

administrativo a que se encontra vinculada a servidora pública. [...]” (AgRg 

no REsp 1293666/BA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, 

DJe 03/08/2012). Ausente regulamentação municipal sobre a extensão do 

prazo de licença à gestante deve ser concedida, apenas o estabelecido 

pela Constituição Federal, ou seja, 120 (cento e vinte) dias (art. 7º XVIII). 

(N.U 0001713-56.2013.8.11.0039, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/05/2015, 

Publicado no DJE 03/06/2015)” Analisando os fundamentos expostos na 

exordial, verifica-se que o impetrante não trouxe a existência de 

regulamentação do ente municipal referente a prorrogação da 

licença-maternidade aos seus servidores, portanto, não se verifica que a 

Autoridade Coatora praticou qualquer ilegalidade ou abuso de poder em 

confronto com a determinação legal. Assim, não há nos autos provas 

pré-constituída da ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade 

tida por coatora. Incabível, portanto, o presente procedimento especial, 

pois pressupõe, necessariamente, que o alegado direito líquido e certo 

esteja comprovado documentalmente, mediante prova pré-constituída, o 

que não se verifica nos autos, não admitindo dilação probatória. Desta 

feita, ausente a condição específica da ação do mandado de segurança, a 

implicar na sua imediata indeferimento da petição inicial pela ausência dos 

pressupostos processuais. Dispõe o art. 10, “caput”, da Lei 12.016/2009: 

“Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, 

quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos 

requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.” 

Portanto, o feito carece dos requisitos de procedibilidade, cuja carência da 

ação enseja a extinção de plano do processo, ante a ausência do 

pressuposto processual. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 6, §5º e 

10, “caput”, ambos da Lei 12.016/2009, INDEFIRO o processamento da 

petição inicial do presente Mandado de Segurança, ante a ausência de 

prova documental inequívoca de ato ilegal ou de abuso de poder por parte 

da autoridade tida por coatora, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente processo, sem resolução do mérito, nos termos artigo 487, inciso 

IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, proceda-se às 

baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o feito. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito
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Comarca de Poconé

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 162824 Nr: 5203-46.2018.811.0028

 AÇÃO: Processo Administrativo Disciplinar em face de 

Servidor->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 1SNeRdCdP, OMdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, Marco Antonio Jobim - OAB:6412

 DESPACHO

VISTOS,

RECEBO o recurso à ref. 168 eis que tempestivo.

REMETAM-SE os autos ao Egrégio Conselho da Magistratura do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, observadas as formalidades legais.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000102-40.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERSON CARLOS DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DESPACHO Processo: 1000102-40.2020.8.11.0028. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: VANDERSON CARLOS DE ARRUDA 

VISTOS, Cuidam os autos de Ação de Busca e Apreensão proposta por 

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em face de 

VANDERSON CARLOS DE ARRUDA com base Lei nº 4.728/65, 

regulamentada pelo Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei nº10.931/04 e 

da Lei 13.043/14. Narra na inicial que pro contrato de financiamento n° 

20030519558, celebrado entre as partes no dia 12.04.2019, o requerente 

concedeu um crédito ao requerido no valor liquido de R$ 10.613,20 (dez 

mil e seiscentos e treze reais e vinte centavos), que deveria ser pago em 

24 prestações no valor de R$ 658.36 (seiscentos e cinquenta e oito reais 

e trinta e seis centavos) cada uma cujo vencimento da primeira estava 

previsto para o dia 24.05.2019 e da última para o dia 24.04.2021, em 

garantia das obrigações assumidas o requerido transferiu em alienação 

fiduciária o bem descrito: Modelo: XRE 300 RALLY Marca: HONDA, Ano de 

Fabricação: 2019, Cor: VERMELHA, Chassi: 9C2ND1120KR202479, 

Renavam: 001191335256 PLACA: QCW-4343. Ocorre que o requerido não 

cumpriu as obrigações voluntariamente pactuadas, deixando de pagar as 

prestações vencidas a partir de 24.10.2019, dando ensejo a uma dívida de 

R$ 10.992,74 (dez mil novecentos e noventa e dois reais e setenta e 

quatro centavos), estando devidamente atualizado na planilha em anexo, 

com a inclusão dos encargos contratuais. Com a petição inicial vieram o 

contrato de financiamento, o demonstrativo do débito não vislumbro em 

tela a notificação do requerido. É o breve relatório. Decido. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, é necessária a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, o que ocorre com devida 

comunicação do devedor, por meio de carta expedida pelo cartório de 

títulos e documentos, com a comprovação da entrega pessoal ao devedor. 

No caso, o autor não providenciou a notificação extrajudicial da requerida, 

não cumprindo, assim, o disposto no artigo 2º, parágrafo 2º, do 

Decreto-Lei nº 911/69, o que é imprescindível, nos termos Súmula 72 do 

STJ. Desta forma, com fulcro no disposto no artigo 321 do CPC, determino 

que o autor emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando aos 

autos documentos que demonstrem que a requerida foi devidamente 

constituída em mora. Não sendo cumprida a providência no prazo 

assinalado, a petição inicial será indeferida (art. 321 §único do CPC). 

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 47189 Nr: 1724-60.2009.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HLdSP, LMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante todo o exposto, com fundamento no art. 485, III, §1º do CPC/2015, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, determinando 

que sejam feitas as devidas anotações e baixas.Pela sucumbência, 

condeno a requerente no pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como dos honorários advocatícios, que fixo, com moderação, em 

R$200,00 (duzentos reais) na forma do art.85, §8º do CPC/2015, ficando 

SUSPENSOS os pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 3º do 

CPC/2015, uma vez que a requerente litiga sob o pálio da assistência 

judiciária gratuita.ARQUIVE-SE com as baixas e necessárias 

pertinentes.INTIME-SE. Katia Rodrigues OliveiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 8386 Nr: 1167-49.2004.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal 

LTDA, Joacy de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Dias Rebouças - 

OAB:9658B, Andrea Rosan Dias Figueiredo Zamar Taques - 

OAB:8.233, Ivanowa Raposo Quintela - OAB:5379, Jorge Aurélio 

Zamar Taques - OAB:4700/MT, Maria Antonieta Silveira Castor - 

OAB:6366, Paulo Cesar Zamar Taques - OAB:4659/MT

 CÓDIGO: 8386

SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Ação Monitória.

 Notório observar que o feito se encontra tramitando a mais 15 anos.

 Verifica-se que a ultima manifestação do Exequente foi em 28.09.2015 (fl. 

305).

Intimada pessoalmente para dar prosseguimento no feito sob pena de 

extinção fls. 319 e 320, conforme certidão da (fl.321).

É o relatório.

 Decido.

Sendo assim, outro caminho não há, senão extinguir a presente ação sem 

resolução de mérito.

Diante da inércia injustificada do autor em promover os atos que lhes 

competem, por período superior a 04 (quatro) anos, com base no princípio 

da duração razoável do processo, encontra-se configurada a hipótese de 

negligência.

Ante o exposto, com fundamento no art.485, II, §1º do Código de Processo 

Civil/2015, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

determinando que sejam feitas as devidas anotações e baixas.

Pela sucumbência, condeno a exequente 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, /2015, uma vez que defiro os benefícios da assistência 

ficando suspensos os pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 3º do 

CPC judiciária gratuita.

P. I. C.

Transitado em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

 Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 128405 Nr: 3512-65.2016.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRFdG, Jesislaine Rodrigues da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA GRAZIELLI 

BEVILACQUA - OAB:18788/MT, Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de 

antecipação de tutela ajuizada por THAUANY FRANCO DE GODOI, 

representada por sua genitora Jesislainde Rodrigues da Conceição em 

desfavor do MUNICÍPIO DE POCONÉ e do ESTADO DE MATO GROSSO, 

todos devidamente qualificados nos autos, requerendo a concessão da 

tutela antecipada consistente em compelir os requeridos a disponibilizarem 

em favor da requerente tratamento de Pediasuit.

É o breve relato.

DECIDO.

Em consonância com o disposto na Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019, é da 

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT a 

competência para:

 “processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, 

ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as 

ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde 

pública, em que figure como parte o Município de Várzea Grande 

individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os 

Municípios do Estado”.

Deste modo, DECLINO a competência para processar e julgar a presente 

ação e DETERMINO a remessa dos autos para o Juízo competente da 1ª 

Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT.

Desde já, por se tratar de bloqueio feito anteriormente a Resolução 

TJ-MT/OE nº 09/2019, determino a vinculação com a Conta Única do TJMT.

Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 70159 Nr: 1331-67.2011.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Zampieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacyr de Campos, Vila Nova Leilões

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EDUARDO DA 

COSTA E SILVA - OAB:13752/MT, Jose Sebastião de Campos 

Sobrimho - OAB:6203/MT, Luis Lauremberg Eubank de Arruda - 

OAB:4.493-MT, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 DESPACHO

VISTOS,

Considerando a contraproposta feita pelo exequente, vistas ao executado 

para manifestar-se no prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108112 Nr: 1116-52.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franciele Amorim de Souza

 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: MARCELO MENDES TAVARES 

- OAB:5686

 Certifico para intimar as partes do retorno dos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 109525 Nr: 1462-03.2015.811.0028

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Marieta Rita da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilcecleide Fátima de Oliveira 

Magalhaes - OAB:6.607, Mauricio Bueno Magalhães - OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 109525

DESPACHO

Vistos,

Considerando a certidão de (ref. 71).

EXPEÇA-SE o competente alvará da forma do requerente ref. 63, 

atentando-se a secretaria aos poderes aferidos pela parte ao seu 

patrono.

Após, decorrido o prazo de 10 (dez) dias e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147583 Nr: 7770-84.2017.811.0028

 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: CLETO DE ARRUDA E SILVA RÉUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aloisio de Arruda e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE BORGES SANTOS - 

OAB:12558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barbosa Arruda - 

OAB:16336/B-MT

 Intimar parte requerida para no prazo legal manifestar juntada de recurso 

de ref. 124/125

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164424 Nr: 5671-10.2018.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilsom Aparecido de Jesus Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 Certifico para intimar o advogado da parte Denunciado o retorno do s 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6084 Nr: 685-38.2003.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atila Josias Correa de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Folha do Estado - SB Gráfica e Editora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Bueno Magalhães - 

OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Cristina Ferreira 

Sanches - OAB:7863/MT

 Proceder a intimação da parte Requerente, para apresentar cálculos 

atualizados do débito no prazo de 10 dias, uma vez que a constrição em 

valor inferior pode causar dano grave e de difícil reparação e 

considerando que decorreu mais de 08 anos desde a última atualização da 

dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7267 Nr: 189-72.2004.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massa Falida Alcopan Alcool do Pantanal Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA FAHIMA NARCAY 

MILAS - OAB:24115/0

 INTIMANDO o(a) advogado(a) da parte, Dra. Carla Fahima Narcay Milas, 

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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9385 Nr: 240-49.2005.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Adelino Semedo Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristóvão Afonso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osmar Schneider - 

OAB:2152/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dulce Helena Gahyva - 

OAB:7699, Laura Aparecida Machado Alencar - OAB:4639

 INTIMANDO o(a) advogado(a) da parte, Dra. DULCE HELENA GAHYVA, 

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9515 Nr: 369-54.2005.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Adelino Semedo Fernandes, Sicoob Central 

MT/MS - Central das Coop. de Créd Rural dos Estado de MT/MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salvador Lobo de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:5238, 

Mário Lucio Franco Pedrosa - OAB:5746/MT, Osmar Schneider - 

OAB:2152/MT, Paulo Fernando Schneider - OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dulce Helena Gahyva - 

OAB:7699

 INTIMANDO o(a) advogado(a) da parte, Dra. DULCE HELENA GAHYVA, 

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16852 Nr: 1835-15.2007.811.0028

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristóvão Afonso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicoob Central MT/MS - Central das Coop. de 

Créd Rural dos Estado de MT/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dulce Helena Gahyva - 

OAB:7699, Laura Aparecida Machado Alencar - OAB:4639

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746

 INTIMANDO o(a) advogado(a) da parte, Dra. DULCE HELENA GAHYVA, 

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32920 Nr: 1297-97.2008.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariana Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Metello de Siqueira - 

Procurador Federal - OAB:3691/MT

 Proceder a intimação da parte Requerente, para apresentar cálculo do 

débito, nos termos do Despacho de Ref. 25.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 32923 Nr: 1300-52.2008.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO SALDANHA 

POMPEU CARDOSO - OAB:21046/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Metello de Siqueira - 

Procurador Federal - OAB:3691/MT

 Vistos,

 Considerando o decurso de prazo e que a sentença determinou os 

parametros do cálculos, vistas ao exequente para apresentar os cálculos 

em 5 dias.

 Após, remeta-se ao executado para manifestação em 5 dias. Certifique 

acerca do decurso de prazo e tempestividade das manifestações, 

devendo os austos serem imediatamente conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 73162 Nr: 2035-80.2011.811.0028

 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 Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liberato Martins dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 79162

SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de uma Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Concessão 

de Liminar proposta por BANCO ITAUCARD S.A em face de LIBERATO 

MARTINS DOS SANTOS.

A parte autora manifestou nos autos postulando pela desistência (ref. 109 

e 113).

É o breve relatório.

Decido.

Neste sentido, diante do pedido formulado pelo autor, em face à 

desistência, observa-se que o mesmo merece acolhimento.

 Diante do exposto, homologo o pedido de desistência proposto 

pessoalmente pela parte autora, com fundamento no artigo 485, VIII, do 

CPC/2015, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito.

Determino que proceda as baixas de eventuais constrições via RENAJUD.

Condeno autor ao pagamento de custas e honorários que arbitro em 10% 

sobre o valor da causa.

Transitada em julgado a presente sentença. Após, procedidas às baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98028 Nr: 1113-34.2014.811.0028

 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: Filadelfo dos Reis Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Sebastião Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Luiz Berger Gpulart 

Netto - OAB:11269/MT, THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - OAB:24296/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE REZENDE NUNES DE 

SOUSA - OAB:12867, Maria Luiza Cardoso de Campos - 

OAB:14560/MT

 Intimar parte requerida para no prazo legal apresentar contrarrazões ao 

recurso de ref. 154

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98028 Nr: 1113-34.2014.811.0028

 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: Filadelfo dos Reis Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Sebastião Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Luiz Berger Gpulart 

Netto - OAB:11269/MT, THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - OAB:24296/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE REZENDE NUNES DE 

SOUSA - OAB:12867, Maria Luiza Cardoso de Campos - 

OAB:14560/MT

 Intimar parte requerente para no prazo legal apresentar as contrarrazões 

ao recurso de ref. 155

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103647 Nr: 2994-46.2014.811.0028

 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: HUGO FRANCISCO DE MORAES

 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:

 Certifico para intimar as partes o retorno dos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106037 Nr: 481-71.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Torres e Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Alves de Lara, José Horácio Rondon de 

Moraes, VANDIR GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TADEU MUCIO GALVÃO 

MARQUES VALLIM - OAB:4717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEVINO FERREIRA 

CASSEANO DE SOUZA - OAB:5733, WALDIR ROQUE PIAZZI DA SILVA - 

OAB:10767

 INTIME-SE o Requerente para dar prosseguimento no feito, sob pena de 

extinção da ação, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107060 Nr: 845-43.2015.811.0028

 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: Maria Conceição de Campos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - Procurador do Estado - OAB:0

 Intimar parte requerente para no prazo legal manifestar juntada de ref. 39

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130331 Nr: 4520-77.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Paulo Pinto ME, Pedro Paulo Pinto Junior, 

JULITA LUCINDA DE MORAES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20945-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS LAUREMBERG EUBANK 

DE ARRUDA - OAB:4493, Luiz Gutemberg Eubank de Arruda - 

OAB:3.009-MT

 INTIMAR as Partes da Certidão do Sr. Ofícial de Justiça do Mandado de 

Intimação de Ref: 55.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180880 Nr: 4456-62.2019.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karina Cristine da Conceição 

Carmo - OAB:391637

 Intimar advogado do denunciado da juntada de ref. 81 e 84

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104601 Nr: 67-73.2015.811.0028

 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: VAT COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME, VILSON 

ALMIRO TEIXEIRA, Scania Banco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRATOR PEÇAS VECHIA LTDA ME, 

ELISANDRO ANGELO DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON KRENZLIN BOLL - 

OAB:19619/MT, Jair Demetrio - OAB:93907-A/RS, Karina Ribeiro 

Noaves - OAB:197.105/SP, Rodrigo Sarno Gomes - OAB:203.990/SP, 

SILVIA LETICIA DIAS DA SILVA - OAB:8034

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GOMES DE CAMPOS 

- OAB:22088/MT

 Proceder a intimação das partes para apresentar contrarrazões, no prazo 

legal, considerando que ambas apresentaram apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16772 Nr: 1597-93.2007.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ascendino Francisco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A, Willian Nascimento Fonseca - OAB: 17.827/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Lages Echeverria - 

Procuradora Federal - OAB:1585248

 INTIMANDO o advogado da parte executada, Dr. WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128647 Nr: 3608-80.2016.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auta Leite Gaiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12.003-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT, Sebastião Manoel Pinto Filho - OAB:1113

 INTIMANDO as partes, para no prazo legal, manifestarem sobre o 

Mandado/Certidão do Sr. Oficial de Justiça na ref. 93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 164733 Nr: 5755-11.2018.811.0028
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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: ELIETE BOTELHO DA SILVA

 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 NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

aposentadoria por idade, desde o requerimento administrativo em 

04/09/2018 (data do requerimento administrativo), observado prazo 

prescricional quinquenal devendo incidir sobre os valores: correção 

monetária pelo IPCA-E desde o indeferimento do pedido 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) sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença, 

nos termos do Enunciado 111 do STJ.Nestes termos, sai à autarquia ré e 

demais presentes intimados, já que o INSS foi devidamente intimado e não 

compareceu ao ato nos termos do art. 1003, § 2° do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Nada mais foi dito e nem 

perguntado, razão por que se encerrou a presente audiência, cujo termo, 

após lido e achado, vai devidamente assinado por mim e pelos presentes. 

Kátia Rodrigues OliveiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104836 Nr: 129-16.2015.811.0028

 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: Joselito Marques do Amaral Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaucard S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Belinati Garcia 

Lopes - OAB:11877-A/MT

 Proceder a intimação da parte Requerente para apresentar contrarrazões 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 116039 Nr: 8-51.2016.811.0028

 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: Sebastião Nunes da Costa

 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 NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

pensão por morte de segurado especial desde 02/12/2015, observado 

prazo prescricional quinquenal, devendo o valor ser acrescido de juros de 

mora de 1% ao mês desde citação, e correção monetária pelo INPC desde 

o ajuizamento da ação. Ressalto que o art. 1º F da Lei 9.494/97 foi 

declarado inconstitucional por arrastamento pelo STF, nos termos do 

Informativo 535 do STJ motivo pelo qual os juros e correção devem ser 

fixados nos termos acima. 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. Condeno, 

ainda, a parte requerida ao pagamento de custas, nos termos do 

Enunciado 178 do STJ. Considerando que o valor é inferior a 1000 (mil) 

salários mínimos, consoante o art. 496 § 3º, I do CPC, deixo de remeter os 

autos para reexame necessário.Nestes termos, sai à autarquia ré e 

demais presentes intimados, já que o INSS foi devidamente intimado e não 

compareceu ao ato nos termos do art. 1003, § 2° do Código de Processo 

Civil. A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar 

nesta sentença:1.Nome do Segurado: Sebastião Nunes da Costa. 

2.Benefício concedido: Pensão Por Morte3.Data do início do benefício: 

02/12/20154.Renda mensal inicial: 01 salário mínimo.5.Data início do 

pagamento: 30 dias da intimação da sentença (caso ainda não tenha sido 

implantado).P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.Kátia 

Rodrigues OliveiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 142262 Nr: 5047-92.2017.811.0028

 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: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON CESAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 142262 SENTENÇA Dessa forma, devidamente fundamentada a 

decisão ora embargada, não verifico qualquer vício a ser alterado no ato 

decisório aventado. Ante o exposto, não existindo qualquer vício passível 

de ser corrigido por esta via processual, REJEITO os presentes embargos, 

mantendo a sentença em todos os seus termos. P.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010949-84.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010949-84.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000837-44.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON DE ALMEIDA SAMUDIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

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: 8010242-24.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ JUAREZ BENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010242-24.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ JUAREZ BENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010242-24.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ JUAREZ BENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158027 Nr: 3394-21.2018.811.0028

 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: ELIZINEY PINTO DE MORAES, MARIA ADRIANA 

CASTRO DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA ALVES TEODORICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Alexandre Schoffen - 

OAB:10657/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENE DE ARRUDA - 

OAB:19633/O

 INTIMAR a Parte Autora da Certidão do Sr. Ofícial de Justiça do Mandado 

de Intimação de Ref: 38.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000105-22.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

B. J. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ZANON OAB - MT0009975S (ADVOGADO(A))

VINICIUS DUARTE BARNES OAB - RS56242 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. S. (REQUERIDO)

L. B. (REQUERIDO)

V. F. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000105-22.2020.8.11.0019 Assunto: [Atos 

executórios] Autor: BANCO JOHN DEERE S.A. Requerido: SERGIO DA 

SILVEIRA e outros (2) Vistos. Trata-se de carta precatória cuja natureza 

do ato processual não exige a intervenção deste juízo deprecado, razão 

pela qual DETERMINO a devolução da presente missiva à Comarca de 

Origem, com as cautelas e homenagens de estilo, a fim de que o Setor 

responsável tanto no presente caso, como nos casos futuros, expeça e 

dê o devido cumprimento, nos termos do Provimento n.º 142/2019 da CGJ, 

vejamos: “Art. 1º Regulamentar o cumprimento de mandados judiciais em 

comarca diversa à do juízo de origem, quando se tratar de processo 

eletrônico que tramita no sistema PJe, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso. Art. 2º Salvo os casos em que a natureza do ato 

processual exija a intervenção do juízo deprecado, os mandados judiciais 

deverão ser expedidos pelo juízo de origem e encaminhados à central de 

mandados da comarca na qual deverá ser cumprido o ato judicial, 

dispensando-se distribuição de carta precatória, bem como despacho do 

juiz da comarca-destino. Art. 3º 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. Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da 

sua publicação.” Cumpra-se. Às providências. Porto dos Gaúchos-MT, 4 

de fevereiro de 2020 RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz de Direito em 

Cumulação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000125-13.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVO ROMEU KETTERMANN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000125-13.2020.8.11.0019 Assunto: [Citação] 

Autor: FIAGRIL Requerido: DIVO ROMEU KETTERMANN Vistos, etc. 

Recebo a presente missiva precatória, uma vez que, de acordo com os 

requisitos legais do artigo 260 do CPC. Cumpra-se conforme deprecado, 

podendo a segunda via ou sua cópia servir de mandado e contrafé. 

Comuniquem-se, também, ao Juízo Deprecante todos os dados 

pertinentes, para os fins cabíveis, SOLICITANDO, SE FOR O CASO, OS 

DOCUMENTOS FALTANTES, tudo de acordo com o estabelecido na 

CNGC/MT. Cite-se e intime-se. Após, devolva-se com nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Porto dos Gaúchos-MT, 7 de fevereiro de 2020 RAFAEL DEPRA 

PANICHELLA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000413-92.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

NORBERTO PRIEVE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON FLAVIO RIBEIRO OAB - MT0003080S (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO DOS GAÚCHOS VARA ÚNICA DE PORTO DOS GAÚCHOS Av. 

Diamantino, 1487, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RAFAEL DEPRA PANICHELLA PROCESSO n. 

1000413-92.2019.8.11.0019 Valor da causa: R$ 4.764,00 ESPÉCIE: [IPVA - 

Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: NORBERTO PRIEVE, Endereço: 

Sítio Iguaçu Roda D'agua, Rural, NOVO H NORTE - MT - CEP: 78570-000 

POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO, Endereço: RUA 

LÍBANO, (JD MTE LÍBANO), JARDIM ALVORADA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78048-196 FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para apresentar impugnação à contestação., 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) PORTO DOS GAÚCHOS, 7 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 Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 46534 Nr: 390-66.2019.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Maria 

Natalina Palmieri Maia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Faruk de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:, ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:13704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Nunes de 

Figueiredo - OAB:5324-OAB/MT

 Vistos. Certifique-se o cumprimento de eventuais cartas precatórias 

expedidas e não cumpridas, bem como seja cumprida a decisão de ref. 

341 naquilo que faltar, fazendo concluso após decorrido o prazo dado 

naquela decisão. Independentemente, com o aporte da oitiva das últimas 

testemunhas, nada mais sendo requerido pelas partes, dou por encerrada 

a presente instrução processual, relativa a primeira fase do procedimento 

do júri, devendo-se abrir vista as partes para que, no prazo legal, seja 

apresentado os respectivos memoriais, na forma sucessiva, iniciando com 

o Ministério Público, posteriormente ao Assistente de Acusação e, por fim, 

à defesa. Sendo tudo certificado façam-me os autos conclusos para a 

respectiva decisão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 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

 “Vistos. DEFIRO o pedido da acusação e DESIGNO AUDIÊNCIA EM 

CONTINUAÇÃO para oitiva de José Roberto Antunes Magalhães e Marcio 

Correia Lopes para o dia 04 março de 2020 às 13h30min. Devendo a 

testemunha José Roberto Antunes Magalhães ser intimado nos moldes do 

§ 3º, art. 221, do CPP. Em continuidade a luz do art. 209 do CPP, determino 

a intimação do Sr. Marcio Correia Lopes, gerente da fazenda Itanhanga, a 

fim de que compareça para prestar depoimento na condição de 

testemunha do juízo. Em ambos os mandados conste que a ausência 

poderá ensejar na respectiva condução coercitiva. De igual maneira, na 

presente oralidade será precedido o interrogatório do réu. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1540 Nr: 108-92.2000.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WI-M, ALdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Pires Costa - 

OAB:18.614/MT, Ana Paula Alves Moreira da Silva - OAB:258420/SP, 

Andrei Siqueira Santos - OAB:17.698/MT, Danilo Tenório dos 

Santos - OAB:23996-O/MT, Fabíula Muller Koenig - OAB:OAB/PR 

22.819, Felício Hirocazu Ikeno - OAB:3470-MT, Gustavo Amato 

Pissini - OAB:13842-A/MT, Luiz Carlos Icety Antunes - 

OAB:10062/MT, Mariana Cristina Correia de Andrade - OAB:15549/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Herbert Barbosa Basto - 

OAB:51630/PR, José Daniel Barbosa Basto - OAB:17219/PR, Nilton 

Flávio Ribeiro - OAB:3.080-A/MT

 Nos termos do artigo 5º,§ 3º, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas judiciais no importe de R$ 649,98, 

a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 324. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE-PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os capôs com o número 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo aos cuidados da Central de Arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1628 Nr: 188-56.2000.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Valério de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691-A/MT, Rejanne Ciliato Coutinho - OAB:20320/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º,§ 3º, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas judiciais no importe de R$ 631,55, 

a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 227. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE-PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os capôs com o número 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo aos cuidados da Central de Arrecadação e 

arquivamento.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26319 Nr: 981-67.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Ricardo Borba Azoia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:MT 15312, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8435/MT

 INTIMO a defesa do réu Celso Ricardo Borba Azoia, para apresentação 

dos memoriais finais, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43355 Nr: 2040-85.2018.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Antonio de Abreu, Janete Dallomo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Birck - 

OAB:10.093/MT, Márcio Teixeira da Fonseca - OAB:8393-A/MT, 

Simoni Bergamachi da Fonseca - OAB:5.810-MT

 INTIMO a defesa da requerida Janete Dallomo e do requerido Vanderlei 

Antonio de Abreu, para no prazo sucessivo de 10 (dez) dias 

apresentarem memoriais finais, iniciando com a requerida Janete.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 3080 Nr: 525-74.2002.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sancarlo Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Sousa Lima Falconi - 

OAB:1241876, Marcio Tadeu Martins dos Santos - OAB:Mat. 

1570234, Omar Inês Sobrinho - OAB:, Osvaldo Antonio de Lima - 

OAB:3212, Renata Cochrane Feitosa - OAB:Mat.1.527.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/MT, Carlos Frederico Pereira Oléa - OAB:195970/SP, 

Deyvid Neves Delbom - OAB:17788/MS, Ivo Prando dos Santos - 

OAB:328577/SP

 Vistos.

CARLOS FREDERICO PEREIRA OLÉA, já qualificada nos autos, vem por 

meio de advogado constituído, propor cumprimento de sentença em face 

da FAZENDA PÚBLICA NACIONAL.

Muito embora dispõe o art. 24, § 1º, da Lei n,º 8.906/94 (Estatuto da 

Advocacia) do CPC que: “A execução dos honorários pode ser promovida 

nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim 

lhe convier”, a presente execução fiscal ainda não se findou, sendo que 

na decisão que condenou o exequente em honorários advocatícios, 

somente declarou prescrita a dívida referente ao ITR dos exercícios de 

1995 e 1996, devendo a execução prosseguir com relação aos demais 

créditos, razão pela qual caso o cumprimento de sentença em questão 

tramite dentro desses autos, consequentemente trará a maior desordem 

no processo, o que atrasará o andamento da execução fiscal.

Desse modo, em consonância ao princípio da celeridade processual, 

impõe-se proceder ao desentranhamento o pedido de cumprimento de 

sentença para distribui-lo em autos apartados, apensando-se ao presente 

feito, o que desde já se determina à Secretaria e à Distribuição.

Sem prejuízo do disposto acima, 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.

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.: 12396 Nr: 146-21.2011.811.0019

 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: Matheus Aparecido Matilde da Silva, Representado 

Greissi Kelli 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: Diego Pereira Machado - 

OAB:Mat. 1526582

 Vistos.

Ante o retorno dos autos a este Juízo, DETERMINO a intimação das partes, 

sobre o v. acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para tomar ciência e requerer o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Transcorrido o prazo, sem manifestação, arquive-se os autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21298 Nr: 339-65.2013.811.0019

 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: Francisca Maria de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:5.416/MT

 DECISÃO

Vistos.

FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA, 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.: 21162 Nr: 206-23.2013.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lucia Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Severo de Lemos - 

OAB:Mat. 1963253

 Vistos.

Tendo em vista o requerimento retro, DEFIRO a expedição de alvará judicial 

para levantamento dos valores depositados em favor do exequente, 

assim, EXPEÇA-SE alvará e em seguida seja transferido o referido valor a 

conta indicada nos autos.

 Por fim, AGUARDE-SE em cartório o comprovante de pagamento do RPV 

de fl. 135, para a consequente extinção do feito pela satisfação da dívida.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.
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Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 12/2020-CPAN

A Doutor a 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 ALINE DE SOUZA SANTOS, brasileira, port adora do 

RG n. 1594828 SEJSP/MS e CPF n. 035.820.991-99, do cargo de 

Assessora de Gabinete II - Grupo Operacional PDA-CNE-VIII - do Gabinete 

da Terceira Vara desta Comarca , a partir do dia 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

PORTARIA N. 10/2020-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:

NOMEAR a Sr. ª TALYTA LAISE SILVA MOREIRA, inscrita no RG n. 

26542773 SSP/MT e CPF n. 047.804.821-19, para exercer o cargo de 

Assessor de Gabinete II - Grupo Operacional PDA-CNE-VIII -, do Gabinete 

da Terceira Vara desta Comarca, com efeitos a partir da assinatura do 

Termo de Posse, Compromisso e Entrada Exercício, o qual deverá ser 

assinado e editado a partir da publicação desta Portaria.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Porto Alegre do Norte, 5 de fevereiro de 2020

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 13/2020-CPAN

A Doutor a 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,

 CONSIDERANDO a Portaria n. 12/2020-CPAN, a qual exonerou a Srª. 

ALINE DE SOUZA SANTOS, do cargo de Assessora de Gabinete II - Grupo 

Operacional PDA-CNE-VIII - do Gabinete da Terceira Vara desta Comarca, 

com efeitos a partir do dia 09.02.2020.

RESOLVE:

ALTERAR a Portaria n. 63/2019-CPAN, a qual designou, em substituição, a 

servidora ANA CAROLINE BARROS NASCIMENTO (3106 4) para exercer o 

cargo de Assessora de Gabinete II - PDA-CNE-VIII -, do Gabinete da 

Terceira Vara desta Comarca, para onde se lê: "durante o período de 

licença maternidade da servidora Aline de Souza Santos (34685): 

05.09.2019 a 02.03.2020", leia-se: "durante o período de licença 

maternidade da servidora Aline de Souza Santos (34685): 05.09.2019 a 

07.02.2020.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Porto Alegre do Norte/MT, 7 de fevereiro de 2020

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000851-95.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA FRANCISCA MEDEIROS DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SANTANA MORAIS OAB - MT24933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ NETO ROCHA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SCHWINGEL OAB - MT21100/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, para no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

aos autos, cópia da certidão de nascimento do menor.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000015-88.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA SPRENGOSKI BRUNETTA (REQUERIDO)

HELIO BRUNETTA (REQUERIDO)

ELOIR BRUNETTA (REQUERIDO)

EURICO BRUNETTA (REQUERIDO)

EDIO BRUNETTA (REQUERIDO)

ELOI BRUNETTA (REQUERIDO)

REGINA APARECIDA KURTA (REQUERIDO)

VERA LUCIA BECKER BRUNETTA (REQUERIDO)

MARLI TERESINHA LEITE BRUNETTA (REQUERIDO)

PATRICIA SANGLARD FELIPE BRUNETTA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora, por meio de seu advogado, para 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial(a) de Justiça, para 

cumprimento da carta precatória supra, sendo cobrado o valor de R$ 3,55 

(três reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme 

portaria 16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago 

mediante Guia a ser emitida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo 

de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, 

CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001650-41.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1001650-41.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: EDSON ALVES DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de ação 

previdenciária de aposentadoria rural por idade, proposta por EDSON 

ALVES DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

– INSS. Narra a inicial, em síntese, que o autor nasceu e foi criado por 

seus pais na roça, tendo comprovado o período de labor rural no período 

compreendido entre de1988 a 2018. Asseverou que nos anos de 1998 a 

2003 exerceu atividade rural ininterrupta na Gleba Canabrava, no Sítio 

“Boa Sorte”. Em seguida, alienaram o referido imóvel e passou a trabalhar 

nas terras de terceiros como meeiro, sendo que desde 2010 se encontra 

exercendo atividade rural como comodatário no Sítio “Bom Jesus”, situado 

no PA Manah, no município de Canabrava do Norte, de propriedade de 

Antônio Silveira Neto. 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 

(fls.41/43). Seguiu-se decisão saneadora fixando os pontos 

controvertidos e designando audiência de instrução e julgamento (fl. 44). 

Na audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas da 

requerente. Após, a advogada da parte autora apresentou alegações 

finais 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, 
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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 o autor tenha o direito ao 

benefício previdenciário deve comprovar a idade mínima de 60 (sessenta) 

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. O autor nasceu em 27/08/1957, 

conforme documentos pessoais juntados. Nesse sentido é nítido que ela 

atingiu a idade mínima para aposentar-se. Assim, resta agora analisar se o 

autor 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: Nota de Crédito Rural em nome do autor, assinada 

em 09/09/1988; Certidões de inteiro teor de Assento de Nascimento dos 

filhos do requerente, todas constando a sua profissão como agricultor; 

Certidão de nascimento da filha Ramila Mendes da Silva, lavrada em 

08.06.1999, consignando a profissão de lavrador do autor; nota fiscal 

emitida em 10/10/10 e notas fiscais de aquisição de implementos agrícolas, 

constando endereço na zona rural. 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 Antônio Silveira Neto 

afirmou que conhece a parte autora desde 2003, época em que o 

requerente trabalhava na região do PA Manah. Disse que o autor sempre 

trabalhou na roça e que atualmente reside em sua propriedade rural (do 

depoente) desde 2010, uma vez que foi convidado por Antônio para ser 

meeiro, cultivando, assim, melancia, milho, mandioca, dentre outros, 

retirando o sustento exclusivamente do labor no campo. A testemunha 

Luiz Marcos de Oliveira disse que conhece a parte autora desde 1992, 

ocasião em que o autor tinha uma terra no PA Canabrava, sendo que em 

seguida se mudou para o PA Manah. Asseverou que o requerente sempre 

trabalhou para garantir sua subsistência e da sua família e quando 

“sobrava” vendia o que plantava, atividade desenvolvida por toda família 

dele. Disse que atualmente o requerente reside em uma terra que lhe foi 

cedida e que não tem ajuda de empregados. 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 segurado 

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 o autor segurado 

especial e conceder a ele 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 ao autor EDSON ALVES 

DA SILVA, 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 (07/11/2018). 

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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 15503 Nr: 1998-28.2009.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 
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de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lupercina Alves Pereira 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:

 Vistos.

 A parte autora apresentou cumprimento de sentença, oportunidade em 

que juntou o cálculo dos valores devidos (fls. 121/126).

 Na sequência, apesar de devidamente intimado para impugnar, o INSS 

quedou-se inerte (fls. 127/128).

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.: 20674 Nr: 918-88.2011.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nari Cristiane Rodrigues Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denuélita Bispo dos Santos - 

OAB:17.569-A, Letacio Vargas Leite - OAB:20.350 - GO, Tulio de 

Alencar Costa Leite - OAB:20.597 - GO, Vinicius Vargas Leite - 

OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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. Decido.

Preambularmente, restou demonstrado nos autos que a causídica 

Denuélita Bispo dos Santos, bem como o advogado Letácio Vargas Leites 

patrocinaram, de forma conjunta, os interesses da autora neste feito 

durante todo o trâmite processual, especialmente pelo termo de audiência 

de fls. 146/147, pela procuração de fls. 172 e contrato de prestação de 

serviços de fls. 173/v.

Nesse contexto, o valor retroativo será partilhado em 50% para a parte 

autora e 25% para cada procurador. Já os honorários sucumbências 

serão partilhados em 50% para cada advogado.

Registro, ainda, que serão depositados na conta bancária do advogado 

Letácio Vargas Leite o montante de 25% da verba principal, mais 50% de 

honorário sucumbencial, e 75% na conta bancária da advogada Denuélita 

Bispo dos Santos referente aos atrasados, além de 50% da verba 

sucumbencial.

 Assim, INDEFIRO o pedido de fls. 177/v.

Com o trânsito em julgado da presente decisão, proceda-se à conclusão 

para extinção do feito e expedição dos respetivos alvarás eletrônicos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 70563 Nr: 3747-36.2016.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lima dos Santos

 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:

 INTIMAÇÃO da parte autora, para no prazo legal, manifestar nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 96908 Nr: 869-70.2018.811.0059

 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 THIAGO BRITO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

requerido a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria rural 

por idade ao autor JOSÉ TIAGO BRITO DOS SANTOS, 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 ao autor, no valor de 01 (um) salário mínimo 

vigente, inclusive 13º (décimo terceiro) salário, a contar da data do 

requerimento administrativo (26/06/2017). 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, 

independentemente do trânsito em julgado, juntando nos autos 

comprovante do cumprimento de referido comando.Quanto 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).(...) Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-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.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 64365 Nr: 1083-32.2016.811.0059

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DFDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VTDAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLY BARROS DO PRADO - 

OAB:21034/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DANIEL FERREIRA DA LUZ, Cpf: 

78900891120, Rg: 66519, Filiação: Leni Ferreira da Luz e Domingos da 

Luz, natural de Barra do Garças-MT, divorciado(a), assalariado, Telefone 

6692065477. atualmente em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Vistos.Intime-se a parte autora, por edital, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção.Transcorrido o prazo supra, tornem 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, Ana Caroline Barros 

Nascimento, digitei.

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Porto Alegre do Norte, 07 de fevereiro de 2020

Weslei Alves de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 51355 Nr: 1151-50.2014.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRdS, BdBS(dC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CWW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jabes Fonseca Brito - 

OAB:22652/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULLIANE ALVES DA SILVA - 

OAB:18251/A, Tiago da Silva Machado - OAB:

 Código n.º 51355
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 Decisão

 Vistos, etc.

 Na decisão de fls. 405/406 foi deferida a adjudicação à parte exequente 

de 161,8085873 hectares do imóvel penhorado (Fazenda Vale do 

amanhecer, matriculada sob o número 1.641 no CRI de Porto Alegre do 

Norte). Por conseguinte, foi determinada a lavratura do auto de 

adjudicação e a expedição do respectivo mandado de imissão na posse.

 Em contínuo, o auto de adjudicação foi devidamente expedido e assinado.

 Ocorre que, na referida decisão não foram estabelecidos os limites e 

divisões dentro do perímetro do imóvel correspondentes a área de 

161,8085873 hectares adjudicada pela parte exequente, com vistas ao 

cumprimento do mandado de imissão de posse.

 A par disso, a exequente acostou aos autos o memorial descritivo e 

planta do imóvel com a descrição individualizada da parte a ela destinada 

(161 hectares) e da remanescente do executado (fls. 420/425).

 Antes do cumprimento do mandado de imissão na posse, com vistas à 

garantia do contraditório, intime-se o executado para, querendo, 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias sobre a localização da área 

adjudicada (161 hectares) à exequente, identificada e definida na planta 

do imóvel acostada aos autos à fl. 425.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos 

conclusos.

 Cumpra-se.

 Porto Alegre do Norte/MT, 06/02/2020.

 Janaína CrisAlmeida

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000157-92.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR OAB - MT22141-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000157-92.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): JOSE FERREIRA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Compulsando os autos, diante dos relatos e 

provas pré-constituída, percebe-se que os pressupostos processuais e a 

condições que ensejam a ação estão regulares em conformidade com o 

rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo 

Civil). Assim, ante a existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO 

a inicial. Outrossim, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita 

a requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário. Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça 

ora pleiteada. Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, 

visto que é notório o fato de que os Procuradores do Requerido NUNCA 

comparecem a esta Comarca para participarem das audiências de 

instrução. Desta feita, fácil perceber o quanto seria inútil a designação da 

audiência de conciliação/mediação, eis que já se pode antever que ela não 

se realizará por conta da ausência dos Procuradores do INSS. Portanto, 

CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, com as advertências a que faz 

menção o art. 344 do Código de Processo Civil. Apresentada a Defesa, 

INTIME-SE a parte autora, para que, caso queira, apresente impugnação, 

no prazo de 10 (dez) dias. Caso contrário, certifique-se e devolvam os 

autos conclusos para deliberações. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Porto Alegre do Norte/MT, 7 de fevereiro de 2020. 

Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000985-25.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO RODRIGUES PORTO (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: 

1000985-25.2019.8.11.0059. REQUERENTE: ABILIO RODRIGUES PORTO 

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: 1001227-81.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES DOS SANTOS (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: 

1001227-81.2019.8.11.0059. REQUERENTE: MARINES DOS SANTOS 

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. 
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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: 1000016-44.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

WEDER LUCAS NEVES BELTRAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000016-44.2018.8.11.0059. REQUERENTE: WEDER LUCAS NEVES 

BELTRAO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Primeiramente, 

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 dispõe o comando 

normativo preconizado no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

WEDER LUCSA NEVES ajuizou ação indenizatória em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S/A, aduz a parte autora que a ré, inseriu seu nome 

no cadastro de maus pagadores no valor de R$ 145,29, que desconhece 

a dívida em questão. Em sede de contestação, a Reclamada arguiu que a 

negativação é devida, juntou telas sistêmicas ilegíveis, pugnou pela 

improcedência da ação. Da análise dos autos, tenho que assiste razão a 

parte autora. Pois a ré não se desincumbiu do seu ônus de mostrar 

relação contratual com a requerente. Com efeito, trata-se de relação de 

consumo, portanto, são aplicáveis as regras contidas no Código de 

Defesa do Consumidor, que, ao disciplinar o fornecimento de produtos ou 

serviços, prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor, independente 

de culpa e com base no nexo causal entre o dano ao consumidor e o 

defeito do serviço prestado, nos termos do artigo 14, in verbis: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes, ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. §1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam.” Nesse contexto, é cediço que em se 

tratando de responsabilidade objetiva não há que se provar a culpa, 

bastando, para caracterização do dever de indenizar com fundamento no 

art. 14 do CDC que seja demonstrado o defeito do serviço, a comprovação 

do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade do fornecedor 

somente é elidida se demonstrada a culpa exclusiva da vítima, de terceiro 

ou que o dano decorreu de caso fortuito ou força maior, competindo à 

parte reclamada provar a existência de uma das causas de exclusão da 

responsabilidade (inversão do ônus probatório). No caso em apreço, 

sabe-se que, ao exercer sua atividade empresarial, é dever do requerido 

cercar-se de cuidados no ato da contratação do negócio por seus 

clientes, exigindo o mínimo de garantias da regularidade do contrato, tais 

como, documentos do consumidor, contrato assinado, dentre outros. Não 

atuando dessa forma, a empresa ré assume os riscos de sua atividade 

empresarial, inclusive de se submeter à fraude praticada por terceiros, 

devendo suportar os ônus de tal conduta. Por todo esse quadro fático, 

entendo presentes os requisitos atinentes à responsabilidade civil, 

consistentes no ato ilícito, nexo causal e dano. A ilicitude está comprovada 

na conduta da parte reclamada em proceder a negativação de débito por 

uma dívida que não se comprovou a sua origem. O nexo de causalidade 

revela-se na relação lógica de causa e efeito, consistente no ato ilícito da 

parte reclamada com a cobrança indevida, que ocasionou prejuízo moral e 

financeiro à parte reclamante. Em terceiro, que entre a ação e o resultado 

danoso deve estar presente um liame, sendo esse o fato gerador da 

responsabilidade, ou seja, o dano experimentado pela vítima deve ser 

consequência da atitude do ofensor. Essa ligação entre ação e dano é o 

nexo causal. O ato ilícito qualifica-se pela culpa, pois, o Código Civil 

estabelece, em seu artigo 186, a responsabilidade daquele que agiu com 

imprudência ou negligência (culpa), causando dano a outrem e cometendo, 

por consequência, ato ilícito, ficando o causador do dano obrigado a 

repará-lo. Assim, o ilícito é fonte da obrigação de indenizar o prejuízo 

proporcionado à vítima. É o que dispõe o art. 186 do Código Civil, 

confira-se: 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. A Constituição Federal 

também autoriza a reparação ora buscada pela parte autora, nos termos 

do art. 5º, inciso X: "Art. 5º X são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação". No presente caso, o 

fundamento fático narrado é hábil a desencadear a consequência jurídica 

pretendida, uma vez que a conduta desidiosa do requerido causou 

transtornos e angústias que extrapolam os meros aborrecimentos do 

cotidiano, porquanto da negativação de valor indevido. Ou seja, deu a 

requerente ensejo à compensação pelos danos morais sofridos pelo 

requerido, cuja natureza é in re ipsa, isto é, decorre do próprio evento 

ofensivo, não sendo necessária a apresentação de provas que 

demonstrem a ofensa moral da pessoa. Conforme Súmula 22 da Turma 

recursa de MT: "A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro 

de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re 

ipsa", salvo se houver negativação preexistente." No que diz respeito ao 

quantum indenizatório, cumpre salientar que a reparação do dano moral 

tem função diversa daquela referente aos dos danos patrimoniais, não 

podendo ser aplicados critérios iguais para sua quantificação. Ainda, é 

válido ressaltar que o dano moral, na moderna doutrina, é indenizável com 

tríplice finalidade: satisfativa para a vítima, dissuasório para o ofensor e de 

exemplaridade para a sociedade. Destarte, deve-se levar em 

consideração o atendimento destes três fatores, de sorte que não basta 

compensar a vítima pelo dano sofrido, pois é mister sancionar o lesante a 

fim de que a reparação ao dano moral funcione de forma a prevenir que o 

infrator não reitere sua conduta ilícita e, igualmente, sirva de exemplo para 

a sociedade, configurando-se numa prevenção geral. No arbitramento do 

montante da reparação do dano moral, ainda, deve ser feito com estrita 

observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

devendo o julgador considerar as peculiaridades do caso concreto, 

levando em conta a extensão do dano, assim como a situação financeira 

das partes. Logo, atento aos critérios acima explicitados, tenho que a 

condenação fixada no montante de R$ 4.000,00 proporciona uma 

adequada compensação pela dor/constrangimento sofrido. ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, opino por JULGAR 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), devidamente corrigido pelo índice do INPC/IBGE, a partir 

desta data (Súmula 362, do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da data do evento danoso - Súmula 54 do STJ. 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. Projeto de sentença sujeito à homologação 

da MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-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: 1001204-38.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067410/2/2020 Página 627 de 703



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: 

1001204-38.2019.8.11.0059. REQUERENTE: MADALENA ALVES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 

9.099/1995. Decido. Primeiramente, 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 dispõe o 

comando normativo preconizado no art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Desse modo, superada as preliminares e pressupostos 

processuais (juízo de admissibilidade da ação), passo a análise da 

questão meritória. Esmiuçando o material cognitivo produzido no processo, 

principalmente, a peça inaugural, denota-se que o autor busca reparação 

de dano moral pela má prestação de serviço da ré, com fundamento nos 

artigos 186 e 927 do Código de Processo Civil e no art. 5º, inciso V e X da 

Constituição Federal. Alega ter sofrido “desgaste físico e emocional ao 

autor beirando o insuportável, fato este constituído única e exclusivamente 

por culpa da empresa.” A ré, em sede de contestação, requereu a 

improcedência da ação, salientando a presença das causas de 

excludente da responsabilidade, força maior e ausência de falha na 

prestação de serviços. Da análise detida e cautelosa dos autos, 

verifica-se que não assiste razão a parte autora, conforme a seguir será 

demonstrado. Com efeito, segundo a jurisprudência da STJ, pode-se 

definir dano moral como lesões a atributos da pessoa, enquanto ente ético 

e social que participa da vida em sociedade, estabelecendo relações 

intersubjetivas em uma ou mais comunidades, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva e à parte social da personalidade (REsp 

1426710/RS, Terceira Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016). 

Sendo assim, nem toda situação incômoda é suscetível de ferir a essência 

dos direitos de personalidade da pessoa humana. Em hipóteses 

envolvendo direito do consumidor, para a configuração de prejuízos 

extrapatrimoniais, há que se verificar se o bem ou serviço defeituoso ou 

inadequadamente fornecido tem a aptidão de causar sofrimento, dor, ou 

mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, 

angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Especificamente sobre o caso 

em apreço, a Corte Superior possui entendimento no sentido de que, em 

caso de interrupção no fornecimento de energia elétrica, para 

configuração do dano moral, o consumidor deve apontar um fato concreto 

e suas circunstâncias aptas a causar transtornos que violem o direito de 

personalidade (STJ, REsp 1705314/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018). Sobre os 

males e inconvenientes causados pela ausência de energia elétrica, a 

parte autora disse de forma genérica que “lhe causou enormes 

transtornos e prejuízos.” Ou seja, não se verifica evidente prejuízo pela 

falta de energia elétrica, até porque a autora não fez prova alguma dos 

“prejuízos” sofridos. Há de se ressaltar, ainda, que a autora procurou a 

guarida do judiciário, sem ter à época ao menos ter tentado qualquer 

prévia resolução administrativa. Em que pese ter alegado contato com a 

requerida, não trouxe nenhum protocolo de atendimento. Sendo assim, a 

parte reclamante não juntou um mínimo de lastro probatório sobre os fatos 

constitutivos do seu direito, a fim de respaldar as alegações de que teria 

sofrido dano moral de toda monta, de modo que tal assertiva poderia ser 

corroborada por meios administrativos para resolução extrajudicial do 

problema como protocolos perante a respectiva empresa ou PROCON ou 

agências reguladoras. Além disso, a Resolução n. 414/2010 da ANEEL 

prevê, no seu artigo 176, que o fornecimento de energia deve ser 

restabelecido no prazo de 24 horas para religação normal de unidade em 

área urbana e 48 horas em unidade em área rural. No caso em tela, 

consoante se observa da petição inicial, a interrupção no fornecimento de 

energia elétrica em períodos inferiores a 48 horas. Registre-se que foram 

vários os meios que divulgaram e atestaram o rompimento de um cabo de 

energia causado por eventos climáticos, relatando ainda que o lugar para 

reparo era de difícil acesso. Foi amplamente divulgado e conhecido na 

região que a energia teve sua suspensão às 22 horas do dia 13/02/19, 

perdurando até aproximadamente as 17h do dia 14/02/19. Desta forma, a 

interrupção da energia perdurou por período muito inferior a 24h, não 

merecendo prosperar a alegação da parte autora, que, aliás, sequer 

trouxe aos autos eventual prejuízo que tenha sofrido. Não se pode olvidar, 

que, além disso, o rompimento do cabo de energia se deu em decorrência 

de eventos climáticos extremos que açoitaram a região, o que evidencia a 

álea extraordinária, inevitável e imprevisível e, consequentemente, a 

excludente de responsabilidade de fortuito externo. Assim, vislumbra-se 

que a demora no restabelecimento da energia elétrica não ultrapassou a 

situação de mero dissabor inerente à vida cotidiana. Ante o exposto, opino 

por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na peça inicial, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação conforme 

preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, 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: 1001270-18.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA PEREIRA DA SILVA (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: 

1001270-18.2019.8.11.0059. REQUERENTE: MARIA HELENA PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 

9.099/1995. Decido. Primeiramente, 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 dispõe o 

comando normativo preconizado no art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Desse modo, superada as preliminares e pressupostos 

processuais (juízo de admissibilidade da ação), passo a análise da 

questão meritória. Esmiuçando o material cognitivo produzido no processo, 

principalmente, a peça inaugural, denota-se que o autor busca reparação 

de dano moral pela má prestação de serviço da ré, com fundamento nos 

artigos 186 e 927 do Código de Processo Civil e no art. 5º, inciso V e X da 

Constituição Federal. Alega ter sofrido “desgaste físico e emocional ao 

autor beirando o insuportável, fato este constituído única e exclusivamente 

por culpa da empresa.” A ré, em sede de contestação, requereu a 

improcedência da ação, salientando a presença das causas de 

excludente da responsabilidade, força maior e ausência de falha na 

prestação de serviços. Da análise detida e cautelosa dos autos, 

verifica-se que não assiste razão a parte autora, conforme a seguir será 

demonstrado. Com efeito, segundo a jurisprudência da STJ, pode-se 

definir dano moral como lesões a atributos da pessoa, enquanto ente ético 

e social que participa da vida em sociedade, estabelecendo relações 

intersubjetivas em uma ou mais comunidades, ou, em outras palavras, são 
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atentados à parte afetiva e à parte social da personalidade (REsp 

1426710/RS, Terceira Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016). 

Sendo assim, nem toda situação incômoda é suscetível de ferir a essência 

dos direitos de personalidade da pessoa humana. Em hipóteses 

envolvendo direito do consumidor, para a configuração de prejuízos 

extrapatrimoniais, há que se verificar se o bem ou serviço defeituoso ou 

inadequadamente fornecido tem a aptidão de causar sofrimento, dor, ou 

mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, 

angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Especificamente sobre o caso 

em apreço, a Corte Superior possui entendimento no sentido de que, em 

caso de interrupção no fornecimento de energia elétrica, para 

configuração do dano moral, o consumidor deve apontar um fato concreto 

e suas circunstâncias aptas a causar transtornos que violem o direito de 

personalidade (STJ, REsp 1705314/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018). Sobre os 

males e inconvenientes causados pela ausência de energia elétrica, a 

parte autora disse de forma genérica que “lhe causou enormes 

transtornos e prejuízos.” Ou seja, não se verifica evidente prejuízo pela 

falta de energia elétrica, até porque a autora não fez prova alguma dos 

“prejuízos” sofridos. Há de se ressaltar, ainda, que a autora procurou a 

guarida do judiciário, sem ter à época ao menos ter tentado qualquer 

prévia resolução administrativa. Em que pese ter alegado contato com a 

requerida, não trouxe nenhum protocolo de atendimento. Sendo assim, a 

parte reclamante não juntou um mínimo de lastro probatório sobre os fatos 

constitutivos do seu direito, a fim de respaldar as alegações de que teria 

sofrido dano moral de toda monta, de modo que tal assertiva poderia ser 

corroborada por meios administrativos para resolução extrajudicial do 

problema como protocolos perante a respectiva empresa ou PROCON ou 

agências reguladoras. Além disso, a Resolução n. 414/2010 da ANEEL 

prevê, no seu artigo 176, que o fornecimento de energia deve ser 

restabelecido no prazo de 24 horas para religação normal de unidade em 

área urbana e 48 horas em unidade em área rural. No caso em tela, 

consoante se observa da petição inicial, a interrupção no fornecimento de 

energia elétrica em períodos inferiores a 48 horas. Registre-se que foram 

vários os meios que divulgaram e atestaram o rompimento de um cabo de 

energia causado por eventos climáticos, relatando ainda que o lugar para 

reparo era de difícil acesso. Foi amplamente divulgado e conhecido na 

região que a energia teve sua suspensão às 22 horas do dia 13/02/19, 

perdurando até aproximadamente as 17h do dia 14/02/19. Desta forma, a 

interrupção da energia perdurou por período muito inferior a 24h, não 

merecendo prosperar a alegação da parte autora, que, aliás, sequer 

trouxe aos autos eventual prejuízo que tenha sofrido. Não se pode olvidar, 

que, além disso, o rompimento do cabo de energia se deu em decorrência 

de eventos climáticos extremos que açoitaram a região, o que evidencia a 

álea extraordinária, inevitável e imprevisível e, consequentemente, a 

excludente de responsabilidade de fortuito externo. Assim, vislumbra-se 

que a demora no restabelecimento da energia elétrica não ultrapassou a 

situação de mero dissabor inerente à vida cotidiana. Ante o exposto, opino 

por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na peça inicial, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação conforme 

preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, 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: 1000941-06.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA ANTUNES (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: 

1000941-06.2019.8.11.0059. REQUERENTE: TEREZINHA ANTUNES 

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: 1000609-39.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SOUSA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA THAYSE ROCHA BEZERRA OAB - PE26389 (ADVOGADO(A))

CAMILLA LACERDA CAMINHA ALVES OAB - PE29697 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (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: 

1000609-39.2019.8.11.0059. REQUERENTE: LEANDRO SOUSA VIEIRA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Conforme se verifica nos autos as 

partes chegaram a um acordo. Vieram-me os autos conclusos. É o relato. 

Decido. Tendo em vista que a ação versa sobre direitos disponíveis e que 

as cláusulas aparentam regularidade, HOMOLOGO o acordo entabulado 

para que surta os efeitos jurídicos e, nos termos do art. 487, inc. III, alínea 

“b” do NCPC, extingo o processo com 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. Projeto de sentença sujeito à homologação 

da MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-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: 1001053-09.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO PEREIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 
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1001053-09.2018.8.11.0059. REQUERENTE: LEONARDO PEREIRA ALVES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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. Em que pese, a 

justificativa apresentada a mais de 3 meses após a audiência, não ficou 

comprovado que o requerente estava viajando a trabalho. 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: 1001208-75.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GALDINO PEREIRA DA SILVA (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: 

1001208-75.2019.8.11.0059. REQUERENTE: ANTONIO GALDINO PEREIRA 

DA SILVA 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: 1001200-98.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIMAR PEREIRA LUZ DA SILVA (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: 

1001200-98.2019.8.11.0059. REQUERENTE: LUZIMAR PEREIRA LUZ DA 

SILVA 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: 1001225-14.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA LUIZA FARIAS (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: 

1001225-14.2019.8.11.0059. REQUERENTE: SANTA LUIZA FARIAS 

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, 
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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: 1001231-21.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

IVANY MARIA DA SILVA (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: 

1001231-21.2019.8.11.0059. REQUERENTE: IVANY MARIA DA SILVA 

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.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000356-85.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DOS SANTOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIRA MORAES DE MIRANDA OAB - MT0020050A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO CLEMENTE DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000356-85.2018.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, constante da carta precatória devolvida, juntada aos autos no ID 

28976552, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto Alegre do Norte, 7 de 

fevereiro de 2020. Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000482-04.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO BARREIRA ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS ROOS OAB - MT0019739A (ADVOGADO(A))

JOAN NETO BARBOSA FILHO OAB - GO41425 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000482-04.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, considerando que até a presente data a carta precatória 

originada destes autos não aportou nesta Secretaria Judiciária, contudo, 

diante da informação contida na certidão de ID 23111267, no sentido de 

que a precatória foi devolvida a este Juízo com finalidade não atingida, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar em prosseguimento, no prazo legal, 

visando o regular andamento da marcha processual. Porto Alegre do 

Norte, 7 de fevereiro de 2020. Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1001767-32.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. S. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITIEL GOMES COSTA OAB - MT0021499A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. P. R. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1001767-32.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora, por meio de seu advogado, para manifestar 

sobre a certidão do Oficial de Justiça e comprovante de depósito, juntada 

aos autos no ID 28998721, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Porto Alegre do Norte, 7 de fevereiro de 2020. 

Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002529-48.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

R. O. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA SANTANA COSTA OAB - MT19324/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. R. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar as partes para ciência da sentença, bem como para 

retirar na secretaria da 2ª vara o TERMO DE GUARDA DEFINITIVO 

expedido nos autos, na ID 28875452 . Porto Alegre do 

Norte/MT,07/02/2020. SAMARA COELHO DE SOUZA Técnica Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002486-14.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE OAB - MT22084/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. D. (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

O. P. D. R. (HERDEIRO)

W. S. C. V. (HERDEIRO)

W. C. D. (HERDEIRO)

G. S. D. (HERDEIRO)

G. S. F. (HERDEIRO)

G. M. D. (HERDEIRO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar o requerente para assinar o TERMO DE 

COMPROMISSO no prazo de 05 (cinco) dias, e apresentar as primeiras 

declarações no prazo de 20 (vinte) dias, conforme o art. 620, do NCPC. 

Porto Alegre do Norte/MT,07/02/2020. SAMARA COELHO DE SOUZA 

Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 49399 Nr: 5091-57.2013.811.0059

 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: Paulo Estevão Rodrigues de Queiroz, Janne Cleia 

Ferreira Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dercília Dias de Abreu, Núbia Santos Souza, 

Vanda Maria Morais Moreira, Vanderly Moraes Moreira, Irany Moraes 

Moreira, Vandi Moraes Moreira Wanderley, Noraci Moraes Moreira, Nely 

Morais Moreira, Lindomar Moraes Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITIEL GOMES COSTA - 

OAB:21499-O/MT, Rhandell Bedim Louzada - OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/2007 -CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

advogado, para providenciar o pagamento das taxas e custas devidas 

para distribuição da carta precatória junto ao Juízo Deprecado, juntando 

nos autos o comprovante de pagamento, a fim de possibilitar o 

cadastramento e distribuição da deprecata no sistema PJE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002548-54.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DO CARMO PEREIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS ROOS OAB - MT0019739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS MARIO DE JESUS ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1002548-54.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: JOSE DO CARMO PEREIRA ALMEIDA REQUERIDO: CARLOS 

MARIO DE JESUS ALMEIDA Aguarda-se prazo de 15 dias previsto no art. 

752, do CPC. Transcorrido o prazo, certifique-se se houve impugnação do 

requerido e, na sequência, proceda-se a conclusão dos autos. Condeno o 

Estado de Mato Grosso ao pagamento 0,5 URH para a Dra. Carita Pereira 

Alves. PORTO ALEGRE DO NORTE, 7 de fevereiro de 2020. Janaína 

Cristina de Almeida Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000173-80.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR ARRUDA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000173-80.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): IVANIR ARRUDA SILVA Com as oitivas das testemunhas 

arroladas pela parte autora, gravado em mídia, dou por encerrada a 

instrução processual. A advogada do requerente apresentou alegações 

finais orais remissivas. Prejudicada a apresentações de alegações finais 

pela autarquia requerida, posto que deixou de comparecer na oralidade, 

apesar de devidamente intimada. Mantenham-se os autos conclusos para 

sentença. PORTO ALEGRE DO NORTE, 7 de fevereiro de 2020. Janaína 

Cristina de Almeida Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000087-12.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA JOSEFA DE OLIVEIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000087-12.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): ANTONIA JOSEFA DE OLIVEIRA COSTA Com as oitivas das 

testemunhas arroladas pela parte autora, gravado em mídia, dou por 

encerrada a instrução processual. A advogada do requerente apresentou 

alegações finais orais remissivas. Prejudicada a apresentações de 

alegações finais pela autarquia requerida, posto que deixou de 

comparecer na oralidade, apesar de devidamente intimada. Mantenham-se 

os autos conclusos para sentença. PORTO ALEGRE DO NORTE, 7 de 

fevereiro de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000068-40.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000068-40.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: PEDRO ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Sentença Vistos, etc. Trata-se de ação 

previdenciária de concessão de auxílio-doença c/c pedido de conversão 

em aposentadoria rural por invalidez proposta por Pedro Alves dos 

Santos, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS. 

Narra a inicial, em síntese, que o autor exerce atividade rural desde tenra 

idade, sendo, portanto, segurado especial da previdência social. Relata 

que o requerente apresenta lesão com rotura total e aguda da cabeça do 

bíceps e retração do coto distal (CID: M25.5), estando incapacitado 

definitivamente para o trabalho. Entende que encontram-se presentes os 

requisitos legais para a concessão do benefício. Citada, a autarquia 

requerida apresentou contestação sustentando, em linhas gerais, que a 

requerente não comprovou o labor rural pelo mesmo período exigido para 

a carência, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, bem como estar incapacitada para o trabalho e insusceptível de 

reabilitação, pugnando pela improcedência do pedido. Seguiu-se decisão 

designando audiência de instrução e julgamento e aa realização de prova 

pericial. Na audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas 

arroladas pelo autor. Ausente a autarquia requerida, apesar de 

devidamente intimada. Realizada a perícia, o laudo foi acostado aos autos. 

Em contínuo, as partes foram intimadas para manifestação. O INSS arguiu 

a existência de nulidade, visto que lhe foi aberto o prazo de apenas 5 dias 

para apresentação de contestação, requerendo a abertura do prazo de 30 

dias para oferecimento de defesa. Já a parte autora sustentou que a 

qualidade de segurado e a incapacidade restaram comprovadas, 

pugnando pela procedência do pleito. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, impende registrar que 

constatado o erro quanto ao prazo para oferecimento de defesa, houve a 

devolução do prazo de 30 dias para a autarquia requerida apresentar 
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contestação, conforme expedição eletrônica do dia 23/04/2018, tendo sido 

registrada a ciência do INSS em 07/05/2018 (id. 1243170). A irregularidade 

foi sanada, e o INSS apresentou contestação. Logo, não há falar em 

nulidade. Dito isso, passamos ao exame do mérito. Pois bem. Trata-se de 

ação previdenciária para a concessão de auxílio-doença e conversão em 

aposentadoria rural por invalidez, visto estar o autor acometido de lesão, 

que lhe impossibilita de exercer suas atividades laborais. Dispõe o art. 25, 

caput e inciso I, e art. 42, caput, da Lei nº 8.213/91: “Art. 25. A concessão 

de prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social 

depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no 

art. 26: I – auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) 

contribuições mensais; II – (...); III – (...). “Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência, será devida 

ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição.” Ainda, segundo o art. 39, I da Lei 8.213/91, 

para que o requerente tenha o direito ao benefício previdenciário deve 

comprovar o efetivo exercício de atividade rural em regime de economia 

familiar pelo prazo equivalente à carência, bem como a incapacidade total 

e permanente para atividade laboral. Pois bem. Quanto ao primeiro 

requisito, cumpre destacar que diante da dificuldade do rurícola de 

colecionar provas da sua atividade, a jurisprudência vem flexibilizando 

quanto ao início de prova de tal condição, vejamos: “O rol de documentos 

hábeis à comprovação do exercício de atividade rural, inscrito no art. 106, 

parágrafo único da Lei 8.213/91, é meramente exemplificativo, e não 

taxativo, sendo admissíveis, portanto, outros documentos além dos 

previstos no mencionado dispositivo.” (STJ - AGA - AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – 618646, Relator - GILSON 

DIPP, DJ DATA:13/12/2004 PÁGINA:424.) Como início de prova material do 

exercício de atividade rural e, por conseguinte, da qualidade de segurado 

especial, apresentou: Certidão de Casamento constando a sua profissão 

como de lavrador; Certidão do INCRA atestando que o autor é assentada 

no P.A. Liberdade, onde desenvolve atividade rural em regime de 

economia familiar na gleba que lhe foi destinada desde 15/10/2005; 

Cadastro no INDEA; Recibo de inscrição do imóvel rural no CAR; 

Declaração de Aptidão ao Pronaf; atestados de vacinação contra 

brucelose e notas fiscais de aquisição de implementos agrícolas e 

vacinas. Pelo entendimento deste Juízo, os documentos trazidos 

confirmam que o requerente exerceu atividade rural no período 

requisitado, tendo em vista a dificuldade encontrada pelo rurícola para 

comprovar sua condição de trabalhador rural, 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. 

Outrossim, quanto à concessão do benefício de aposentadoria por 

invalidez a trabalhador rural, ressalto, ainda, que o benefício 

previdenciário independe do cumprimento de carência exigida em Lei, de 

acordo com o art. 26, III, c/c art. 39, I, da Lei nº 8.213/91. Neste 

sentido:“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

TRABALHADOR RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA 

PLENA (CTPS) E PROVA TESTEMUNHAL. INCAPACIDADE LABORAL 

COMPROVADA POR PROVA PERICIAL, QUANDO O AUTOR OSTENTAVA 

A QUALIDADE DE SEGURADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. 

PREENCHIMENTO DA CARÊNCIA DEFINIDA EM LEI. DESNECESSIDADE 

(ARTIGOS 26, III, E 39, I, DA LEI Nº 8.213/91). TERMO INICIAL.1. 

Comprovados a qualidade de segurado da Previdência Social e a invalidez 

total e permanente para o trabalho, por perícia médica oficial, o suplicante 

tem direito ao benefício de aposentadoria por invalidez.2. A concessão do 

benefício de aposentadoria por invalidez a trabalhador rural independe do 

cumprimento da carência exigida em lei (artigo 26, III, c/c artigo 39, I, da Lei 

n. 8.213/91).3. Não tendo o laudo pericial informado com precisão a data 

de início da incapacidade e tendo o suplicante requerido na inicial o 

benefício desde a citação, o termo inicial deve ser a partir da data da 

citação.4. Apelação a que se dá provimento, para, reformando a 

s e n t e n ç a ,  j u l g a r  p r o c e d e n t e  o  p e d i d o . ” ( A C 

0046514-79.2009.4.01.9199/GO, Rel. Desembargadora Federal Ângela 

Catão, Primeira Turma,e-DJF1 p.338 de 15/12/2010). Ademais, a 

comprovação do labor na zona rural foi corroborada satisfatoriamente 

pela oitiva das testemunhas, produzida em audiência de instrução e 

julgamento, gravado em mídia. As testemunhas confirmaram que o autor 

exerce atividade rural em regime de economia familiar, extraindo o 

sustento exclusivamente do labor no campo. Todavia, devido as limitações 

decorrentes da lesão/doença na coluna e braço não possui mais 

condições de exercer o trabalho no campo para seu sustento. O último 

requisito, incapacidade total e definitiva para o trabalho, restou 

sobejamente comprovado pelo laudo pericial. Segundo o laudo pericial, o 

autor é portador de gonartrose - artrose do joelho (CID M17), transtorno 

interno dos joelhos (CID M23) e traumatismo do músculo e tendão da 

cabeça longa do bíceps (CID S46.1), que provocam dor, edema, limitação 

da mobilidade e perda da força de membros. Esclareceu que o esforço 

físico intenso na atividade laboral de lavrador ocasionou as lesões do 

bíceps esquerdo e direito, bem como traumas repetitivos a desenvolver a 

gonartrose direita. Em resposta aos quesitos F e G, a perita confirmou que 

o autor apresenta lesões de bíceps e joelho direito que impossibilitam o 

exercício da atividade rural, estando incapacitado total e permanentemente 

para o trabalho. Destacou, ainda, não haver possibilidade do periciado 

retornar a atividade laboral habitual, e identificou que o início da 

incapacidade total ocorreu em 2017, devido a lesão do outro bíceps (braço 

direito). Com isso, o perito concluiu que o autor está incapacitado total e 

permanentemente para o trabalho, bem como ser insuscetível de 

reabilitação profissional. Ora, as limitações consideráveis impostas pela 

doença/lesão e o baixo grau de escolaridade revelam a inviabilidade de 

inserção do autor no concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma 

nova atividade profissional. Assim, considerando que restou apurado pela 

perícia que o início da incapacidade do demandante ocorreu quando 

apresentou a lesão no segundo bíceps (braço direito). Tendo em vista 

que, dentre os documentos acostados aos autos pelo autor, o primeiro 

exame que apontou a existência da referida lesão é datado de 15/02/2018, 

a fixação da DIB deve se dar nesta data. Deste modo, comprovada a 

incapacidade total e permanente do requerente, mister a concessão da 

aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei nº. 8.213/91, a 

contar da data em que constatada o início da incapacidade, qual seja, 

15/02/2018. Juros e Correção Monetária Sobre as prestações vencidas 

incidirá juros 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 incide a partir do 

vencimento de cada parcela. Impende registrar que o STF no julgamento 

do RE 870.947/SE firmou a tese relativa ao Tema 810, estabelecendo que 

o índice de correção monetária de condenações impostas à Fazenda 

Pública é o IPCA-E. Todavia, diante dos embargos de declaração 

interpostos pelo INSS visando a modulação dos efeitos para aplicar 

referido índice apenas depois de 25/03/2015, houve a suspensão da 

aplicação da tese firmada. Com isso, quanto a exigência das parcelas 

atrasadas, deve-se aguardar o Tema 810 transitar em julgado. Dispositivo 

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

requerido a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria rural 

por invalidez ao autor, no valor de 01 (um) salário mínimo vigente, inclusive 

13º (décimo terceiro) salário, a contar da data em que constatado o início 

da incapacidade (15/02/2018). Por conseguinte, julgo extinto o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. 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, independentemente do trânsito em 

julgado, juntando nos autos comprovante do cumprimento de referido 

comando. Sobre as prestações vencidas a partir de 15/02/2018 serão 

devidos correção monetária pelo INPC, 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. Intimem-se. Cumpra-se. Transitado em julgado, em nada 
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sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. PORTO ALEGRE DO NORTE, 

6 de fevereiro de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000087-12.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA JOSEFA DE OLIVEIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000087-12.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): ANTONIA JOSEFA DE OLIVEIRA COSTA REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de ação 

previdenciária de pensão por morte, proposta por ANTONIA JOSEFA DE 

OLIVEIRA COSTA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

– INSS. Sustenta que passou a conviver maritalmente com Sr. Miguel 

Gomes Costa no ano de 1976. No entanto, em 2017 o mesmo veio a 

falecer, deixando a companheira desamparada. Assevera que sempre 

acompanhou seu esposo na fazenda onde trabalhava, a Gleba P.A Porto 

Esperança, no município de Confresa/MT, sendo dependente dele 

economicamente; que quando veio a óbito, o “de cujus” era titular do 

benefício de amparo social, mas fazia jus a aposentadoria por idade 

híbrida, a qual confere a autora o direito ao benefício de pensão por morte. 

Entende que os requisitos para a concessão do benefício encontram-se 

presentes. Em decisão inaugural, sobreveio decisão concedendo os 

benefícios da justiça gratuita e determinada a citação do INSS. 

Devidamente citada, a autarquia requerida quedou-se inerte. Após, foi 

proferida decisão saneadora fixando os pontos controvertidos e 

designando audiência de instrução e julgamento. Na audiência de 

instrução foram ouvidas duas testemunhas da requerente. Após, a 

advogada da parte autora apresentou alegações finais remissivas. Já a 

autarquia requerida, devidamente intimada, deixou de comparecer, 

restando prejudicada a apresentação de seus memorias. Vieram-me os 

autos conclusos para sentença. É o relatório. Fundamento. Primeiramente, 

verifico que, apesar de regularmente citada, a autarquia requerida 

quedou-se silente. Diante disso, decreto-lhe a revelia, contudo, deixo de 

aplicar os efeitos que lhe são inerentes, qual seja a confissão ficta, uma 

vez que contra a Fazenda Pública a revelia não opera seus efeitos (art. 

345, II, Código de Processo Civil) Pois bem. Do mérito. Para a concessão 

do benefício de pensão por morte, necessário se faz a demonstração da 

condição de segurado do falecido, bem como da situação de dependência 

da 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, devendo ser obedecido o princípio ‘tempus 

regit actum’, segundo o qual, se aplica a lei vigente à época do fato 

gerador. No caso em pauta, o óbito ocorrera em 04/03/2017, e, sendo a 

data do óbito o ponto referencial para se perquirir qual a legislação 

aplicável ao caso em tela, deve incidir a Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre 

os Planos de Benefícios da Previdência Social, no que for compatível com 

a CRFB/88, a qual 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 da requerente; e b) 

qualidade de segurado do falecido. No tocante ao requisito, qualidade de 

segurado especial, não restou plenamente demonstrado pela parte 

requerente, pois a inicial não se fez acompanhar de início de prova 

material razoável a ser corroborado por prova testemunhal. Acerca da 

prova documental carreada aos autos, ressalto que não comprova de 

forma cabal a atividade rural desempenhada pelo segurado, nos termos 

exigidos pela Lei nº 8.213/91 para concessão do benefício pleiteado. 

Exige-se a comprovação do exercício da atividade rural, ou seja, que o “de 

cujus” detinha a qualidade de segurado especial em período 

contemporâneo ao seu falecimento. Em que pese a autora tenha juntado 

aos autos comprovantes de contribuição do “de cujus”, os documentos 

colacionados à inicial com o intuito de comprovar o exercício de atividade 

rural são extremamente parcos. Como início de prova material, a autora 

apresentou apenas a Certidão de Casamento datada de 1976, onde 

consta a profissão do “de cujus” como lavrador, uma escritura pública de 

compra e venda de um lote de terra em nome de terceiro e o certificado de 

cadastro do imóvel rural também em nome de terceiro. Todavia, esses 

documentos não fazem qualquer referência ao exercício e período efetivo 

de labor rural pelo esposo da autora. Os demais documentos se referem 

ao resumo das contribuições previdenciárias do falecido, extrato do 

INFBEN com a informação de que o “de cujus” recebeu LOAS no período 

compreendido entre 12/08/2016 a 04/03/2017 (data do óbito), e 

indeferimento do benefício à autora na esfera administrativa. Por sua vez, 

a ficha de Declaração de Trabalhador Rural colacionada aos autos é 

preenchida segundo as informações fornecidas pela própria requerente, 

não possuindo, portanto, fé pública. Some-se a isso o fato de que na 

época do falecimento o “de cujus” percebia o benefício assistencial de 

amparo social ao idoso-LOAS, que lhe fora concedido em 12/08/2016, 

conforme documento de fl. 25. Isso revela que não houve a concessão da 

aposentadoria, uma vez que não comprovada a qualidade de segurado 

especial do companheiro da autora. Em que pese a parte autora alegar 

que houve um equívoco do INSS ao conceder um benefício assistencial e 

não previdenciário, fato é que o seu companheiro recebeu por mais de 06 

meses o benefício que somente cessou com óbito, sem que requeresse a 

regularização ou concessão de aposentadoria híbrida junto a Autarquia ou 

em sede judicial. Sendo assim, os documentos juntados o autos são 

inaptos a comprovar o exercício da atividade rurícola pelo companheiro da 

autora. Portanto, não se tem ao menos início de prova de que nos 41 anos 

de convivência o “de cujus” desempenhou, por algum período, o labor 

rural. Logo, verifica-se que o falecido não se enquadra na qualidade de 

segurado especial, definido no artigo 9º, VII, do Decreto n. 3048/99 ou, 

pelo menos, não há início de prova material a esse respeito. Em resumo, 

na aposentadoria por idade híbrida permite-se a soma do tempo rural e 

urbano para cumprimento da carência, quando o trabalhador não tiver 

como comprovar o efetivo exercício de atividade rural no período 

imediatamente anterior ao cumprimento do requisito etário ou ao 

requerimento da aposentadoria, desde que tenha a idade mínima de 65 

anos, se homem, e 60 anos, se mulher. A testemunha Margonário dos Reis 

da Silva, em seu depoimento em juízo, declarou que conhece a autora há 

aproximadamente 15 anos, que a conheceu no estado de Tocantins, onde 

ela residia com seu esposo em fazendas da região. Aduziu que a autora e 

seu esposo trabalhavam em fazendas, e que os filhos residiam na área 

urbana para estudar. Disse que a autora e sua família mudaram-se para 

Confresa/MT em 2004, e que, desde então, foram residir em sua 

propriedade (do depoente). Nair Lopes dos Santos, ao ser ouvida em 

juízo, relatou que conhece a autora há aproximadamente 20 anos, desde 

que moravam no estado de Tocantins. Que quando a autora e seu marido 

se mudaram para Confresa/MT, seu esposo Margonário cedeu uma parte 

de sua propriedade para que eles pudessem viver e ter uma fonte de 

subsistência. Dessa forma, em que pese as testemunhas ouvidas em juízo 

terem asseverado que a autora e o “de cujus” labutaram no meio rural, não 

pode o sentenciante com base, tão somente, nas provas testemunhais 

reconhecer a condição de segurado especial, segundo dispõe a súmula 

149 do STJ: “a prova exclusivamente testemunhal não basta à condição 

da atividade rurícola, para efeito da obtenção de beneficio previdenciário”. 

Nos termos do art. 373, inc. I, NCPC/2015, cabe à parte autora da ação a 

comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo 

requerente. Assim sendo, não obstante a presença de prova testemunhal, 

no presente caso, deve ser afastada a alegada qualidade de segurada 

especial, tendo em vista a ausência de início de prova material. O fato é 

que, e isso não se pode olvidar, que não há sequer princípio de prova da 

circunstância do falecido companheiro da requerente ter se dedicado à 

realização de atividades eminentemente rurais no regime de economia 

familiar, inerente à condição de rurícola, e, como corolário natural, 

inviabiliza a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte. 

DECIDO. Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, em 

consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a Parte 

autora nas custas e despesas processuais, observado a o regime jurídico 

da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, §3.º, do CPC. 

Transitado em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Porto Alegre do Norte/MT, 07 de fevereiro de 2020. Janaína Cristina de 

Almeida Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000173-80.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR ARRUDA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000173-80.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): IVANIR ARRUDA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de ação previdenciária de 

aposentadoria rural por idade, proposta por IVANIR ARRUDA SILVA em 

face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS. Narra a inicial, 

em síntese, que a autora nasceu e foi criada na zona rural, tendo aduzido 

que sempre foi trabalhadora rural. Asseverou que nasceu em 09/02/1958, 

na zona rural da cidade de Chapada dos Guimarães/MT e, desde tenra 

idade passou a trabalhar na lavoura com os pais. No ano de 1974 a 

requerente casou-se com o Sr. Antônio Carlos Rodrigues da Silva, e 

ambos continuaram residindo e trabalhando no âmbito rural. Em 2004 

mudaram-se para o Sítio Shalon, situado na P.A São Vicente, no município 

de Confresa/MT, onde residem e exercem atividade rural até os dias 

atuais. Entende que encontram-se preenchidos os requisitos para a 

concessão do benefício. Recebida a inicial, foi designada audiência de 

instrução e julgamento. Regularmente citada, a autarquia requerida 

quedou-se inerte. Na audiência de instrução foram ouvidas duas 

testemunhas da requerente. Após, a advogada da parte autora 

apresentou alegações finais remissivas. Já a autarquia requerida, 

devidamente intimada, deixou de comparecer, restando prejudicada a 

apresentação de seus memorias. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Primeiramente, verifico que, apesar de regularmente citada, a autarquia 

requerida quedou-se silente. Diante disso, decreto-lhe a revelia, contudo, 

deixo de aplicar os efeitos que lhe são inerentes, qual seja a confissão 

ficta, uma vez que contra a Fazenda Pública a revelia não opera seus 

efeitos (art. 345, II, Código de Processo Civil) 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 o autor tenha o direito ao 

benefício previdenciário deve comprovar a idade mínima de 60 (sessenta) 

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 09/02/1958, 

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: Certidão de Casamento, onde consta a profissão 

do seu cônjuge como lavrador; Certidão do INCRA desde 2004; Certidão 

do INDEA do ano 2004; Nota de Crédito Rural em nome do cônjuge da 

autora, dos anos de 2008 e 2005; notas fiscais datadas de 2005 a 2017, 

referentes à aquisição de implementos agrícolas, constando endereço na 

zona rural; CNIS da autora, comprovante de endereço e decisão do 

indeferimento administrativo da aposentadoria. 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. A testemunha Antonio Carlos Luiz Vieira, ao ser 

ouvida em juízo, declarou que conhece a parte autora desde 2003, quando 

esta se mudou para Confresa/MT juntamente com a família. Disse que são 

vizinhos de terra e residem na Gleba P.A São Vicente. Aduziu que a 

autora e seu esposo trabalham na propriedade deles, e que o marido da 

autora é aposentado. Disse, ainda, que eles cultivam plantações, 

produzem queijo, criam gado, porco e galinha. Que toda a produção é para 

consumo próprio, que vendem apenas queijo. Relatou que os filhos da 

autora já são maiores e casados. Afirmou que o trabalho da autora e de 

seu esposo é exclusivamente rural. A testemunha Jair José Leandro, em 

seu depoimento, relatou que conheceu a autora em 2003 quando ela se 

mudou para a P.A São Vicente, município de Confresa/MT, onde ele já 

residia. Que a autora e seu esposo fazem todo tipo de atividade rural, 

como plantação de hortaliças e criação de gado, porco e galinha, tudo 

para consumo próprio. Que a subsistência da autora e de seu esposo 

provém exclusivamente da atividade exercida no âmbito 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 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 segurado 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 ele o benefício 

da Aposentadoria Rural por Idade, consoante prevê a legislação 
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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 à autora IVANIR ARRUDA SILVA, 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 (09/04/2018). 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, 07 de fevereiro de 2019. Janaína 

Cristina de Almeida Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 75097 Nr: 5731-55.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonathan Pereira da Silva, Edmar Silva de 

Godoi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Ferreira de Morais - 

OAB:22588-O/MT

 Ante o teor da certidão contida na referência 10, por meio da qual se 

verifica que o acusado não possui condições de contratar advogado, 

nomeio o advogado Tiago Ferreira de Morais – OAB/MT 22588/O, o qual 

deverá ser intimado, via telefone ou perante a Secretaria Judicial, para 

manifestar aceitação do encargo e, em caso de afirmativo, desde logo ser 

intimado para apresentar resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 75097 Nr: 5731-55.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonathan Pereira da Silva, Edmar Silva de 

Godoi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Ferreira de Morais - 

OAB:22588-O/MT

 CERTIFICO e dou fé que contactei por telefone o advogado Dr. Tiago 

Ferreira de Morais – OAB/MT 22588/O, para intimá-lo acerca da nomeação 

para patrocinar a defesa dativa do réu Edmar Silva de Godoi , na 

oportunidade em que o douto advogado disse que aceita o encargo

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 124350 Nr: 72-26.2020.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Silva Santos, WELLINGTON LOPES 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Italo Regis de Amorim 

Freitas - OAB:16502/PB, Nelton Schwingel - OAB:14175-A/MT

 NOTIFICAÇÃO

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de OSCAR SILVA

SANTOS e WELLINGTON LOPES FERREIRA como incursos no artigo 33, 

“caput”, da Lei 11.343/06, na forma do artigo 29 do CP, e artigo 330 do 

Código Penal, nos termos do art. 69, CP.

 Notifiquem-se os denunciados para oferecer defesa preliminar, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 55, §1.º da Lei 

11.343/2006.

Conste no mandado de que na resposta, consistente em defesa preliminar 

e exceções, os denunciados poderão arguir preliminares e invocar todas 

as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas que pretende produzir e, até o número de 05 (cinco), arrolar 

testemunhas.

O oficial deverá proceder na forma do artigo 1.373, §4º, da CNGC.

No caso do(s) réu(s) informar(em) que não tem condições de constituir 

advogado, tendo em vista a ausência de Defensor Público nesta Comarca, 

nomeio o advogado, DR. NELTON SCHWINGEL, OAB/MT 14.175-A, para 

atuar na defesa da denunciada durante toda instrução criminal, o qual 

deverá ser intimado da presente nomeação, a fim de que tome as medidas 

necessárias nos autos.

Ciência ao MPE.

 Intimem-se. Cumpra-se.

De São Félix do Araguaia para Porto Alegre do Norte/MT, 16 de janeiro de 

2020.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 124350 Nr: 72-26.2020.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Silva Santos, WELLINGTON LOPES 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Italo Regis de Amorim 

Freitas - OAB:16502/PB, Nelton Schwingel - OAB:14175-A/MT

 Considerando que o réu Oscar silva santos informou que não tem 

condições de contratar advogado, informo que entrei em contato com o 

advogado nomeado, Dr. Nelton Schwingel, o mesmo aceitou a nomeação 

ficando ciente do prazo para apresentar a defesa do réu, com relação ao 

réu Wellington Lopes Ferreira, o mesmo informou ter advogado constituido.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 55329 Nr: 586-52.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzimar de Araújo Oliveira, Adriano dos Reis 

Carvalho, vg. Neguinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUZIMAR DE ARAÚJO OLIVEIRA, Cpf: 

04137291179, Rg: 1117479, Filiação: Cicera Lucena de Araújo e Luiz 

Leitão de Oliveira, data de nascimento: 30/06/1992, brasileiro(a), natural de 

Santana do Araguaia-PA, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 

8428-3567. atualmente em local incerto e não sabido
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Finalidade: Citar o acusado Luzimar de Araújo Oliveira, do inteiro teor da 

denúcia, para responder à acusação, por escrito no prazo de 10 (dez) 

dias

Despacho/Decisão: Recebo a denúncia por vislumbrar a satisfação dos 

requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal. Cite-se o 

acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, devendo constar do mandado que poderá arguir preliminares e 

alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o máximo de 08 (oito) qualificando-as e requerendo sua intimação, 

quando necessário.O oficial deverá indagar se possui condições 

financeiras de contratar defensor.Defiro os pedidos da cota 

ministerial.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, Pablio Jasso Sousa 

Rodrigues, digitei.

Porto Alegre do Norte, 06 de fevereiro de 2020

Jonathas Costa Guimaraes Escrevente Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 58904 Nr: 2696-24.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Chaves Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO CHAVES MIRANDA, Rg: 

24778630, Filiação: Maria de Nazaré P. Miranda e Raimundo Ferreira 

Chaves, data de nascimento: 24/07/1965, brasileiro(a), natural de Benedito 

Leite-MA, solteiro(a), pequeno lavrador, Telefone (66) 3569-1341. 

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: . Citar o acusado Antonio Chaves Miranda, do inteiro 

teor da denúncia, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias

Despacho: Recebo a denúncia por vislumbrar a satisfação dos requisitos 

previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal. Cite-se o acusado 

para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

devendo constar do mandado que poderá arguir preliminares e alegar tudo 

o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito) qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário.O oficial deverá proceder na forma do artigo 1.373, §4º, da 

CNGC.No caso do réu informar que não tem condições de constituir 

advogado, remeta-se o feito à Defensoria Pública.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, Pablio Jasso Sousa 

Rodrigues, digitei.

Porto Alegre do Norte, 06 de fevereiro de 2020

Jonathas Costa Guimaraes Escrevente Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 90382 Nr: 9508-14.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ataxerxes Missael Almeida Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Italo Regis de Amorim 

Freitas - OAB:16502/PB, TALITA SANTANA COSTA - OAB:19324/B

 DECISÃO

Declaro encerrada a instrução criminal.

 Abra-se vista aos sujeitos processuais para, no prazo de 05 dias, 

sucessivamente, apresentarem alegações finais escritas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 90382 Nr: 9508-14.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ataxerxes Missael Almeida Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Italo Regis de Amorim 

Freitas - OAB:16502/PB, TALITA SANTANA COSTA - OAB:19324/B

 Nos termos da Legislação vigente e das normas da CNGC, impulsiono os 

autos para fins de INTIMAR a defesa do acusado, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar as alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 112333 Nr: 612-11.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franklin Coelho Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a denúncia por vislumbrar a satisfação dos requisitos previstos 

no artigo 41 do Código de Processo Penal.

 Cite-se o acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, devendo constar do mandado que poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito) qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário.

O oficial deverá proceder na forma do artigo 1.373, §4º, da CNGC.

No caso do réu informar que não tem condições de constituir advogado, 

tendo em vista a ausência de Defensor Público nesta Comarca, nomeio o 

advogado, Dr. MATHEUS ROOS, OAB/MT 19.739, para atuar na defesa do 

denunciado durante toda instrução criminal, o qual deverá ser intimado da 

presente nomeação, a fim de que tome as medidas necessárias nos 

autos.

 Por fim, defiro os pedidos da cota ministerial.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 112333 Nr: 612-11.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franklin Coelho Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 considerando que o réu informou que não tem condições de contratar 

advogado, certifico que entrei em contato com o defensor nomeado, Dr. 

Matheus Roos, que informou que aceita a nomeação, ficando ciente para 

apresentar defesa no prazo legal.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 24852 Nr: 51-21.2006.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Martinho Luiz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B, Robervelte Braga Francisco - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Rodrigo Victorino - 

OAB:
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 Autos nº 51-21.2006.811.0098

Código nº 24852

1 Vistos.

 2 Trata-se de Ação Cumprimento de Sentença ajuizada por Martinho Luiz 

de Oliveira, em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

 3 Alvarás de autorização em fl. 195.

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. 195., 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 Sem custas ante a concessão da justiça gratuita.

9 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

10 Publique-se.

 11 Intime-se.

12 Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 24 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 25970 Nr: 341-02.2007.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ester Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Rodrigo Victorino - 

OAB:

 Autos nº 341-02.2007.811.0098

Código nº 25970

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizada por Ester Pereira 

dos Santos, em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

 3. Indefiro os pedidos do advogado da parte exequente, uma vez que o 

pagamento dos honorários advocatícios neste momento viola nossa 

Constituição Federal – art. 100, §8, in verbis:

“Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, 

Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, 

far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos 

precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de 

casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos 

adicionais abertos para este fim.”

 “§ 8º É vedada a expedição de precatórios complementares ou 

suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou 

quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do 

total ao que dispõe o § 3º deste artigo.”(destacamos).

4. Dessa forma, DETERMINO a intimação do causídico da parte autora para 

que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, os herdeiros da Sra. Ester.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto Esperidião/MT, 24 de janeiro de 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 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

 41.Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão indenizatória ajuizada 

por Gilberto de Souza Dias, com fulcro no art. 487, I do CPC, para 

condenar Banco Bradesco S/A. a título de danos não patrimoniais, o 

pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos 

monetariamente e acrescidos de juros legais, nos termos da 

fundamentação supra.42.Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento integral 

das custas processuais e de honorários advocatícios do patrono da parte 

autora, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, do CPC, em razão da matéria em 

discussão, percentual que reduzo pela metade (10%) na hipótese de não 

haver interposição de recurso pela parte ré e de ser comprovado o 

pagamento voluntário da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias após 

o trânsito em julgado, o fazendo como forma de estimular as partes e seus 

procuradores a avaliarem o custo e o benefício que envolve a interposição 

de recursos e, ao mesmo tempo, incentivar o cumprimento voluntário das 

decisões, na perspectiva de que o acesso à justiça deve ser veiculado 

com responsabilidade e na medida da probabilidade de êxito efetivo, não 

como mero instrumento de protelação do cumprimento de obrigações.43. 

Não se está, com isso, impedindo recurso ou defesa, sendo mera tentativa 

de uso adequado e racional da via recursal e dos incidentes da execução, 

sendo justo, também, com o patrono da parte vencedora, cujos honorários 

são fixados na medida do trabalho realizado, já que, na ausência de 

recurso, não será necessária resposta ao mesmo e, com o pronto 

pagamento, também não haverá incidentes da execução, recebendo a 

condenação integral logo após a sentença.44.Advirto às partes que, não 

cumprida à decisão no prazo de 15 (quinze) dias, contados do trânsito em 

julgado, incidirá o disposto no art. 523 do CPC, a pedido da parte 

c r e d o r a . 4 5 . P u b l i q u e - s e .  4 6 . R e g i s t r e - s e .  4 7 . I n t i m e m - s e . 

48.Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 20 de dezembro de 2019.Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 58386 Nr: 741-98.2016.811.0098

 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: ROSANGELA MARQUES LIMA ARRAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solange Rosa Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT 22102/O

 AUTOS Nº. 741-98.2016.811.0039.

CÓDIGO Nº. 58386.

Vistos.

Considerando tratar-se de processo de interdição, dê-se vistas dos autos 

ao Ministério Público para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.
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Após, voltem-me conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 24 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 25202 Nr: 74-64.2006.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JMdS, MJdS, MJdS, MJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdSAdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Aparecido de Oliveira - 

OAB:4259/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Olimpio de Azevedo - 

OAB:SP/34.248, MILENA PIRÁGINE - OAB:17210-A, Renato Olimpio 

Sette de Azevedo - OAB:180737/SP

 Autos: 74-64.2006.811.0098.

Código: 25202.

1. Vistos.

2. Cumpra-se integralmente a decisão prolatada em fls. 736.

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.: 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 65695 Nr: 197-08.2019.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, IGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Soza Silva - OAB:, 

MARCIO ROBERTO CRUZ - OAB:MT 24328

 PROCESSO/CÓD Nº 65695 [nº 197-08.2019.811.0098] Vistos. Cuida-se 

de denúncia formulada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

em face do réu GILDENILSON ALVES DOS SANTOS, já qualificado nos 

autos (...) DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão vertida na inicial, para o fim de ABSOLVER o 

réu GILDENILSON ALVES DOS SANTOS, já qualificado nos autos, pelos 

delitos previstos nos arts. 217-A, art. 226, II, c/c art. 71, todos do Código 

Penal, tão somente com relação à vítima VITOR G. C. R., com base no 

artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em virtude da 

inexistência de provas suficientes para a condenação, ainda, para 

CONDENAR o acusado GILDENILSON ALVES DOS SANTOS, já qualificado 

nos autos, nos termos do art. 217-A, art. 226, II, c/c art. 71, todos do 

Código Penal, pelos fatos descritos na inicial acusatória perpetrados em 

desfavor da menor Ana L. G. Z. Passo a dosar a pena a ser aplicada ao 

réu GILDENILSON ALVES DOS SANTOS, nos termos do art. 68 do Código 

Penal. Quanto ao delito previsto no art. 217-A, c/c art. 226, II, ambos do 

Código Penal, por 02 (duas) vezes, em continuidade delitiva em desfavor 

da menor Ana L. G. Z.: (...) Vislumbro a existência da causa de aumento 

de pena prevista no art. 226, II, do CP, pelo que aumento a pena em ½ (um 

meio), passando a dosar cada uma das penas em 12 (doze) anos de 

reclusão. Em sendo aplicável ao caso a regra prevista no art. 71, caput, 

do Código Penal (crime continuado), à vista da existência concreta da 

prática de 02 (duas) infrações em desfavor da menor Ana, as quais 

tiveram a pena dosada em patamares iguais, aplico a pena de uma delas, 

aumentada do critério ideal de 1/6 (um sexto), em virtude do número de 

crimes, ficando o réu definitivamente condenado à pena de 14 (quatorze) 

anos de reclusão. O regime inicial do cumprimento da pena será o 

fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal. (...) Porto 

Esperidião/MT, 03 de fevereiro de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

 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: 1390-58.2019.811.0098.

Código: 67713.

1. Vistos.

2. Considerando o ofício encaminhado pelo juízo de Sinop/MT em fls. 52-v, 

DETERMINO que a secretaria deste juízo proceda com devolução da 

presente missava ao juízo de origem com as nossas homenagens.

3. Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 29 de janeiro 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 64776 Nr: 1506-98.2018.811.0098

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 PROCESSO/CÓD. Nº 64776

(Segredo de Justiça)

Vistos em correição.

Defiro os benefícios da assistência judiciária.

 Cite-se a ré para responder em 15 (quinze) dias.

Consigne-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC, art. 285 e 319).

Decorrido o prazo certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte 

autora para réplica.

Após, conclusos.

Intimem-se. Ciência ao Parquet. Cumpra-se.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 22 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 58435 Nr: 780-95.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonacir Cardoso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Antonio Gonçalves 

Junior - OAB:24346-O

 PROCESSO/CÓD. Nº 58435

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado, titular da 3ª Vara da Comarca de 

Mirassol D’Oeste/MT, hodiernamente, encontra-se também respondendo 

pelo Juizado Especial da mesma Comarca, por força de substituição legal, 

e ainda, respondendo pelos feitos criminais desta comarca de Porto 

Esperidião, há a necessidade de readequação de pauta para fins de 

eficiência do serviço prestado em ambas unidades jurisdicionais, pelo que 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 22/11/2018, às 

13h00min.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 03 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 58435 Nr: 780-95.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonacir Cardoso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Antonio Gonçalves 

Junior - OAB:24346-O

 PROCESSO/CÓD. Nº 58435

 Vistos etc.

Tendo em vista que este magistrado estava designado como auxiliar de 

realinhamento e força-tarefa que foi realizada na 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá/MT, entre os dias 05 (cinco) e 23 (vinte e três) de 

novembro de 2018, restou impossibilitada a realização da audiência, pelo 

que redesigno a solenidade anteriormente aprazada para o dia 

12/02/2019, às 09h00min.

Expeça-se o necessário.

Ciência ao MP.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 03 de dezembro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 58435 Nr: 780-95.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonacir Cardoso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Antonio Gonçalves 

Junior - OAB:24346-O

 Cód. 58435

Considerando que esta Magistrada foi designada para jurisdicionar 

cumulativamente à Comarca de Porto Esperidião, por meio da Portaria n.º 

388/2019-PRES, razão porque há a necessidade de readequação da 

pauta das audiências designadas pelos Magistrados que antecederam 

com as pautas das audiências das demais unidades jurisdicionais em que 

atuo, redesigno a oralidade outrora designada para a proposta de 

suspensão condicional do processo para o dia 06 de junho de 2019, às 

14h00.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 6 de março de 2019.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 58435 Nr: 780-95.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonacir Cardoso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Antonio Gonçalves 

Junior - OAB:24346-O

 PROCESSO/CÓD. Nº 58435

Uma vez que o réu não foi encontrado no endereço constante dos autos, 

dê-se vista ao Ministério Público para se manifestar no que entender de 

direito.

Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 10 de junho de 2019.

 Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 58435 Nr: 780-95.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonacir Cardoso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Antonio Gonçalves 

Junior - OAB:24346-O

 Autos nº. 780-95.2016.811.0098 (Código: 58435)

Vistos em Correição.

Devidamente citado à fl. 73-v°, o acusado aduz não possuir condições 

financeiras para constituir advogado, inexistindo núcleo da Defensoria 

Pública nesta Comarca, nos termos do art. 396-A, § 2º, do CPP, nomeio 

para patrocinar a sua defesa, o douto causídico Dr. Jorge Antonio 

Gonçalves Junior, OAB/MT nº 24346-O, devendo ser intimado para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, apresente resposta à acusação (art. 396 e 

396-A, ‘caput’, e § 2º, ambos do CPP).

 Havendo preliminares, vista ao Ministério Público para se manifestar no 

que entender de direito pelo prazo de 05 (cinco) dias.

INTIMEM-SE.

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 das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 26342 Nr: 719-55.2007.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Dorival Alves da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Alves de Souza - OAB:

 7.(...):“3. Assiste aos herdeiros da parte autora habilitados nos autos, o 

direito das verbas pretéritas devidas a título de aposentadoria por idade e 

de pensão por morte, a partir da data da citação até a data do óbito.” (AC 

0020517-89.2012.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL FRANCISCO NEVES 

DA CUNHA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1498 de 

03/02/2016)9.Ademais, de acordo com a jurisprudência do STJ, 

sobrevindo o falecimento do autor no curso do processo, os dependentes 

previdenciários ou os sucessores do falecido poderão habilitar-se para 

receber os valores devidos, independentemente da abertura de 

inventário.10.Nesta toda:“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. ART. 112 DA LEI 8.213/91. LEGITIMAÇÃO ATIVA DOS 

PENSIONISTAS PARA PLEITEAR O PAGAMENTO DE PARCELAS DE 

NATUREZA PREVIDENCIÁRIA NÃO RECEBIDAS EM VIDA PELO 

SEGURADO, INDEPENDENTEMENTE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. (...) A 

fim de facilitar o recebimento de prestações previdenciárias não recebidas 

em vida pelo segurado, o art. 112 da Lei 8.213/91 atenuou os rigores da lei 

civil para dispensar a abertura de inventário pelos pensionistas e, na falta 

deles, pelos demais sucessores do falecido. Conferiu-se, assim, ao 

pensionista a legitimação ativa para pleitear o pagamento de parcelas de 
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natureza previdenciária que seriam devidas ao segurado falecido. Dessa 

forma, sobrevindo o falecimento do autor no curso do processo, seus 

dependentes previdenciários ou os sucessores do falecido poderão 

habilitar-se para receber os valores devidos.” (STJ – REsp nº 

1.057.714-RS – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – 5ª T. – j. 16/03/10 – 

DJe 12/04/2010).11.Desta feita, DEFIRO o requerimento de habilitação dos 

herdeiros: ANGELA Silva da Cruz e outros herdeiros indicados em fl. 

93.12.Proceda-se a secretaria com as anotações necessárias para 

retificação da capa dos autos e sistema Apolo.13.Intime-se a parte 

requerente para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias.14.Intimem-se. 15.Cumpra-se, expedindo o necessário.Porto 

Esperidião/MT, 24 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 55247 Nr: 122-08.2015.811.0098

 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: M. J. Balbino Vieira - Laboratório - ME, Maria José 

Balbino Viera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito Municipal de Porto Esperidião-MT, 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO, Município de Porto Esperidião - MT, 

F.M. dos Passos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARISA BALBINO DA 

TRINDADE - OAB:74307B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 PROCESSO 122-08.2015.811.0098.

CÓDIGO 55247.

1. Vistos.

2. Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. . Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as devidas baixas e anotações de estilo.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 24 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-12.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA PRATA PALERMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT11367-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME LINARES NOLASCO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000129-12.2017.8.11.0098. REQUERENTE: SANDRA APARECIDA PRATA 

PALERMO REQUERIDO: GUILHERME LINARES NOLASCO Vistos. Deixo de 

apresentar o relatório, com fulcro no artigo 38, in fine da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. Consta dos autos (ID 11755730) manifestação do 

autor requerendo a desistência da presente ação. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução de mérito. Ao arquivo, com as cautelas e 

baixas de estilo, sem custas. Intime-se. Cumpra-se. Porto Esperidião-MT, 

27 de novembro de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-22.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA PARABA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000096-22.2017.8.11.0098. REQUERENTE: ANTONIA PARABA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Deixo de apresentar o 

relatório, com fulcro no artigo 38, in fine da Lei 9.099/95. Fundamento e 

decido. Consta dos autos (ID 12349711) manifestação do autor 

requerendo a desistência da presente ação. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução de mérito. Ao arquivo, com as cautelas e 

baixas de estilo, sem custas. Intime-se. Cumpra-se. Porto Esperidião-MT, 

27 de novembro de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010006-56.2014.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARQUIORETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MISTER COLIBRI BRASIL MARKETING COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

Vistos. Trata-se de 'Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de 

Valores e Indenização por Danos Morais' em face de Mister Colibri. Para 

fins de esclarecimento dos fatos ocorridos no presente feito, passo a uma 

breve análise do histórico processual: 1. Foi proposta 'Ação de Rescisão 

Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais' em 

face de Mister Colibri; 2. Tutela Antecipada indeferida em 20/02/2014; 3. 

Peticionou o requerente em 04/09/2014 indicando o endereço do 

requerido; 4. Em 16/06/2015 o requerente pugnou pela prorrogação de 

prazo para indicação do endereço do requerido por terem restado 

infrutíferas as tentativas de citação; 5. Na data de 20/10/2015 novamente 

peticiona o requerente informando novo endereço do requerido, para 

citação do requerido; 6. Expedida citação no endereço indicado pelo 

requerente (Id 5301606), com designação de audiência para a data de 

13/09/2016; 7. Audiência de Conciliação com a presença da parte 

promovente e sem a presença da parte promovida (Id 5301606), tendo em 

vista que a parte requerida não foi citada por não ter sido encontrada no 

endereço indicado pelo autor; 8. Despacho determinando que a parte 

autora forneça endereço atualizado da parte requerida em 10 (dez) dias 

(Id 5301616); 9. Em 17/03/2017 houve petição da parte autora indicando o 

mesmo endereço (para o qual já foi expedida citação que resultou em 

diligência negativa), pugnando por nova expedição de citação (Id 

5543042); 10. Em Id 7383597 a parte autora requereu buscas do endereço 

da parte requerida nos sistemas Infojud, Renajud e Infoseg. Indefiro o 

pedido de Id 5543042 (de nova expedição de citação) tendo em vista que 

já houve expedição de citação para o endereço indicado, tendo esta 

restado infrutífera. No que tange ao pedido de Id 7383597 (de buscas nos 

sistemas Infojud, Renajud e Infoseg), entendo ser incompatível com o 

procedimento dos Juizados Especiais. O procedimento sumaríssimo, como 

bem determina a Lei 9.099/95, é regido pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. O critério 

da informalidade permite que o ato processual seja praticado de forma a 

dar agilidade ao processo. A forma do ato processual deixou de ser um 

fim em si mesma para estar a serviço da aplicação do direito[1]. O princípio 

da economia processual visa a obtenção do máximo rendimento da lei com 

o mínimo de atos processuais. Aliado à simplicidade e à informalidade, o 

princípio da economia processual impõe que o julgador seja extremamente 

pragmático na condução do processo. Deve-se buscar sempre a forma 

mais simples e adequada à prática do ato processual, de forma a evitar 

que resultem novos incidentes processuais[2]. Já o princípio/critério da 

celeridade pressupõe racionalidade na condução do processo, devendo 

ser evitada a protelação dos atos processuais. Por estes motivos, Lei 

9.099/95 não admite a citação editalícia no âmbito dos Juizados Especiais, 

e simplifica os demais atos processuais, valendo-se do Código de 
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Processo Civil apenas excepcionalmente e de forma subsidiária. Não é 

diferente quando se fala em requerimento de buscas nos Sistemas 

informatizados, instrumentos utilizados pelo Judiciário como forma de obter 

informações pertinentes afetas a determinados processos. Movimentar a 

"máquina Judiciária" a fim de realizar buscas ou expedir ofícios para a 

partes é medida excepcional, que deve ser realizada apenas após a 

demonstração pela parte de haver esgotado todos os meios possíveis 

para obtenção da informação, da qual é possível valer-se, apenas, 

quando tratar-se de procedimento não submetido ao rito dos Juizados 

Especiais, uma vez que sua utilização é absolutamente incompatível com 

os princípios consagrados pela Lei 9.099/95. No presente caso, houve 

expedição de citação para o endereço indicado pela parte, que restou 

infrutífera. Concedido prazo para trazer endereço válido aos autos, a 

parte reiterou o pedido de nova citação no mesmo endereço já fornecido 

e, após, efetuou o pedido de busca, não trazendo novo endereço 

atualizado aos autos para que se procedesse à citação da parte 

requerida. A parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe cabia por 

força do artigo 14, §1º, I da Lei 9.099/95, deixando de informar o endereço 

correto onde a parte ré poderia ser efetivamente citada, o que enseja, 

assim, a extinção do processo. Desta forma, por ser ônus da parte autora 

trazer o endereço atualizado do requerido aos autos e, em obediência aos 

princípios consagrados pela Lei 9.099/95, pelos fundamentos acima 

expostos, julgo extinto o presente feito sem resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 485, IV do Código de Processo Civil. Sem condenação em 

custas, tampouco em honorários, tendo em vista o teor dos artigos 54 e 55 

da Lei n.º 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

baixa. Sentença registrada e publicada eletronicamente nesta data. 

Intimem-se. Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 20 de junho de 2017. Lílian 

Bartolazzi Laurindo Juíza Substituta [1] Santos, Marisa Ferreira dos 

Juizados especiais cíveis e criminais : federais e estaduais, volume 15 - 

tomo II / Marisa Ferreira dos Santos, Ricardo Cunha Chimenti. – 9. ed. – 

São Paulo : Saraiva, 2011. – (Coleção sinopses jurídicas ; v. 15 – tomo II) 

1. Juizados especiais - Leis e legislação - Brasil I. Chimenti, Ricardo 

Cunha. II. Título. III. Série. [2] Idem.

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 32799 Nr: 104-75.2014.811.0080

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO MARTINS PINTO - 

OAB:47145

 Vistos.

Trata-se de execução de alimentos pelo rito da expropriação.

Devidamente intimado, o executado quedou-se inerte.

Deste modo, com fundamento no art. 831, observando-se a ordem de 

preferência apregoada no art. 835, ambos do NCPC, DEFIRO o pedido de 

penhora online via Bacenjud, conforme requerido, tornando indisponíveis 

ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a 

indisponibilidade ao valor indicado na execução (R$ 74.885,71).

Os autos aguardarão em gabinete o resultado da consulta online.

Após, conclusos para análise dos demais pedidos.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 42101 Nr: 1583-35.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leticia Silva Gomes - 

OAB:22.500/MT

 Vistos.

Com fundamento no art. 831, observando-se a ordem de preferência 

apregoada no art. 835, ambos do NCPC, DEFIRO o pedido de penhora 

online via Bacenjud, conforme requerido, tornando indisponíveis ativos 

financeiros existentes em nome da parte executada, limitando-se a 

indisponibilidade ao valor indicado na execução (R$129.182,09).

Os autos aguardarão em gabinete o resultado da consulta online.

EM CASO DE RESULTADO NEGATIVO, intime-se a parte exequente para 

se manifestar sobre a ordem de bloqueio, facultando a promoção de atos 

concretos que viabilizem o seu êxito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção.

EM CASO DE RESULTADO POSITIVO, intime-se a parte executada, 

pessoalmente (art. 854, §2º, CPC) para ciência da decisão que determinou 

a penhora online de ativos financeiros, facultando-se comprovar, no prazo 

de 05 (cinco) dias, que as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 59929 Nr: 2623-81.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição Gomes Lisboa

 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.

 SENTENÇA.

HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada pela parte autora e, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas. Não há condenação em honorários advocatícios em vista da 

causalidade.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 62055 Nr: 3479-45.2018.811.0080

 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: Neusa Fernandes Almeira

 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.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Custas pela ré. Sem condenação em honorários advocatícios.

Considerando-se a preclusão lógica, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 62368 Nr: 3623-19.2018.811.0080

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cassiana Nunes dos Santos
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA 

CANARANA LTDA - COOPERCANA

 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.

Manifeste-se a parte autora com relação à certidão da oficial de justiça de 

REF 21 e ofício do Registrador de Imóveis desta comarca (REF 31), no 

prazo de 10 dias.

No mesmo prazo, deverá emendar a petição inicial para o fim de incluir no 

polo passivo os legitimos proprietários e confinantes, sob pena de 

extinção do feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 62605 Nr: 3776-52.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERINEU OSVALDO SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 62793 Nr: 3868-30.2018.811.0080

 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: ROSA DUARTE ROBERTI

 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:

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado, com resolução do mérito, o que faço 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. Custas e honorários 

advocatícios pela parte autora, os últimos arbitrados em 10% sobre o valor 

da causa. A exigibilidade é suspensa em razão do deferimento da 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Oportunamente, arquivem-se os autos.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 63654 Nr: 4338-61.2018.811.0080

 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: Raimundo Ribeiro dos Santos Neto

 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.

HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Tendo em vista que a desistência se incompatibiliza com a pretensão 

recursal, serve a presente decisão como certidão de trânsito em julgado.

Custas pela parte autora, observando-se a gratuidade de justiça 

eventualmente deferida.

 Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da causalidade.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 66928 Nr: 971-92.2019.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHENIFFER GIL RODRIGUES, Paulo Henrique 

Arantes, DAVID PEDROSO DA SILVA, NEIVA VIANA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adão Pereira de Abreu - 

OAB:46257/DF, Claudinei Rocha Pinheiro - OAB:17.950

 É o relatório. Fundamento e DECIDO. Analisados os autos, observo que o 

corréu NEIVA foi citado pessoalmente e informou que constituiria 

advogado para atuar em sua defesa, transcorrendo o prazo para 

manifestação “in albis” (REF. 32). Determinada sua intimação pessoal para 

indicação de profissional de sua confiança sob pena de nomeação de 

dativo, o acusado não foi localizado para ser intimado. Ainda, expedida 

carta precatória para intimação pessoal do acusado DAVID a fim de 

apontar advogado de sua confiança para atuar em sua defesa, aquele foi 

intimado, contudo, não há certificação nos autos acerca de tal finalidade. 

Desta forma, tendo em vista que o corréu NEIVA não foi localizado para 

ser intimado, alterando seu endereço sem informar ao Juízo, DECRETO 

SUA REVELIA, com fulcro no artigo 367 do CPP. Ademais, considerando o 

decurso do prazo para apresentação de resposta à acusação pelo corréu 

DAVID, estando este preso, NOMEIO o advogado ANDERSON LOPES 

ALVES para atuar na defesa técnica dos acusados DAVID PEDROSO DA 

SILVA e NEIVA VIANA FERREIRA, bem como apresentar resposta à 

acusação no prazo legal. Arbitro 08 (oito) URH’s em favor do advogado 

nomeado. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 69788 Nr: 2050-09.2019.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO THADEU - 

OAB:10965/MT, ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - OAB:9401/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 Vistos.
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Considerando-se a sentença proferida nos autos principais, 

CERTIFIQUE-SE juntando a sentença trasladada.

Após, arquivem-se estes autos, prosseguindo-se eventual execução de 

alimentos definitivos naquele feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 15051 Nr: 1018-52.2008.811.0080

 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: EGIDIO SELFREDO SCHNEIDER

 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.

REF 44: Trata-se de pedido que objetiva determinação ao INSS para que 

“pague o valor correto da aposentadoria do autor, nos termos da decisão 

proferida nos embargos de declaratórios” de REF 25.

Com efeito, este Juízo acolheu os aclaratórios para o fim de retificar 

dispositivo da sentença para constar condenação do INSS a pagar “um 

salário de benefício por mês”.

A despeito disso, a parte autora informou que persiste recebendo um 

salário mínimo por mês.

Ressalto que os embargos foram acolhidos para constar da r. sentença 

proferida a previsão de "salário de benefício", o que é calculado pelo 

órgão previdenciário conforme parâmetros legais, facultando à parte 

autora requerimento ao INSS de exibição de extrato que comprova o 

cálculo do salário de benefício da parte autora.

Deste modo, INDEFIRO o pedido, conforme fundamentação exposta.

Int. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 18378 Nr: 176-67.2011.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GVS, CLV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se a mudança de endereço não informada a este Juízo, 

bem como a não localização da parte exequente, julgo EXTINTO O FEITO, 

sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, II, do NCPC (abandono).

Custas pela parte autora, observada a gratuidade da justiça deferida.

Não há condenação em honorários advocatícios.

Arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 34501 Nr: 1409-94.2014.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ NATAL LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 istos.

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente em razão da 

concordância tácita do INSS.

Expeça-se RPV.

Com a comprovação de depósito, expeça-se alvará de levantamento, 

devendo a SECRETARIA DESTE JUÍZO, impulsionar o presente feito 

intimando a autarquia ré para ciência dos espelhos.

Com o levantamento dos valores, tornem conclusos para extinção.

 Proceda-se ao necessário.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 41132 Nr: 2199-10.2015.811.0059

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JDSP, APBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Tratam-se os autos de ação de guarda ajuizada por JULIANE DA 

SILVA PAZ em face de ANA PAULA BANDEIRA DOS SANTOS, em favor 

do menor Miguel Bandeira dos Santos, todos qualificados nos 

autos.Constam dos autos que a autora Juliane vem dispensando os 

cuidados necessários ao menor Miguel Bandeira dos Santos, cuja guarda 

fática lhe foi confiada desde o nascimento do infante, em razão da 

ausência de condições financeiras da requerida Ana Paula.Relatórios 

devidamente juntados aos autos.Contam dos autos traslado de sentença 

procedente que concedeu habilitação para adoção às autoras, JULIANE 

DA SILVA PAZ e ALEXANDRA APARECIDA COSTA.Em petição juntada em 

REF 37, a parte autora requereu a conversão do presente feito em 

processo de adoção c/c destituição de poder familiar para que sejam 

julgados, ao final, procedentes os pedidos, para conceder a adoção de 

MIGUEL BANDEIRA DOS SANTOS em favor das adotantes JULIANE DA 

SILVA PAZ e ALEXANDRA APARECIDA COSTA.Pois bem. Com 

fundamento no princípio geral do melhor interesse da criança, bem como 

nos termos do inciso III do parágrafo 13 do artigo 50 do ECA e 

jurisprudência pátria, não vislumbro óbice ao pedido contido da cota 

ministerial, de modo que DETERMINO a conversão do presente feito em 

ADOÇÃO c/c DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR. Secretaria: 

RETIFIQUE-SE a classe processual, com as respectivas anotações de 

praxe, inclusive com o CADASTRAMENTO da parte ALEXANDRA 

APARECIDA COSTA como AUTORA da ação e JULIANE DA SILVA PAZ 

como PARTE RÉ.Determino, ainda, a elaboração de NOVO ESTUDO 

PSICOSSOCIAL para o fim de confirmar a adaptação do adotando no 

ambiente familiar das adotantes, no prazo improrrogável de 15 (quinze) 

dias.CITE-SE a parte requerida ANA PAULA BANDEIRA DOS SANTOS 

para apresentar contestação no prazo de 15 dias. Em caso de diligência 

negativa, abra-se vista ao Ministério Público para fornecer novo endereço 

atualizadoCom a juntada da contestação, intime-se a parte autora para 

réplica, no prazo de 15 dias.Após, abra-se vista ao Ministério Público para 

parecer final.Por fim, conclusos para

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 46112 Nr: 703-09.2017.811.0080

 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: GRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO THADEU - 

OAB:10965/MT, Arnaldo Thadeu Segura Pereira - OAB:9.401-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para CONDENAR o réu 

ao pagamento de 30% do salário mínimo mensal, a título de pensão 

alimentícia, além de 50% de despesas extraordinárias, devidamente 

comprovadas pela parte beneficiária. Os bens adquiridos serão 

partilhados na proporção de 50% para cada parte. A guarda do menor 

será UNILATERAL, nos termos da fundamentação. Lavre-se termo de 

guarda definitivo.Deixo de condenar a parte requerida nas verbas da 

sucumbência, por não ter se oposto à maioria dos pedidos. Custas pro 

rata, observada a gratuidade de justiça eventualmente deferida.Intimar 

parte autora beneficiária pessoalmente.Ciência ao Ministério Público. 

Traslade-se cópia aos autos em apenso, arquivando-se.P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 46852 Nr: 1063-41.2017.811.0080

 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
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 PARTE AUTORA: EEWL, EEW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PRESTES JASPER - 

OAB:19527/MT, Bruno Henrique da Silva - OAB:46.301/GO, Fabio 

André Weiler - OAB:27.841/PR, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinei Rocha Pinheiro - 

OAB:17.950

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

13/02/2020, 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.: 14388 Nr: 355-06.2008.811.0080

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAS, NERLIANE ALVES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONISON DA SILVA FIGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se a mudança de endereço não informada a este Juízo 

(REF 23), bem como a não localização da parte exequente, julgo EXTINTO 

O FEITO, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, II, do NCPC 

(abandono).

Custas pela parte autora, observada a gratuidade da justiça.

Não há condenação em honorários advocatícios.

Arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 17820 Nr: 1009-22.2010.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hedimilton Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 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, no prazo de 15 (quinze) dias.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 31515 Nr: 303-34.2013.811.0080

 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 BATISTA 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.

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.: 38157 Nr: 1544-72.2015.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gessi Gandine Bandeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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 das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 41454 Nr: 1194-50.2016.811.0080

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALCIR PEREIRA DUARTE, NELÇO KLEIN DUARTE, 

CELÇO KLEIN DUARTE, HILDA KLEIN DUARTE, NERCI KLEIN DUARTE, 

VILMA DE MATTOS, ROSA DUARTE ROBERTI, MARIA ANDERLE, DARCI 

PEREIRA DUARTE, LORENA MACHADO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Pereira Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ANDRE WEILER - 

OAB:27841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGUEDA DOROTEIA 

DOMANSKI JACOB - OAB:8.158-B, Wilmar Jacob - OAB:15.810-A

 A seguir, o MM. Juiz:

Vistos.
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 Os termos do acordo são juridicamente válidos, os direitos são 

disponíveis, razão pela qual, HOMOLOGO, reconhecendo inclusive o 

trânsito em julgado.

 Sem custas pendentes e sem honorários advocatícios.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 42487 Nr: 1783-42.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO FELIZARDO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LET'S RENT A CAR S/A, ROBERTO MARTINS 

SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA COSTA DE OLIVEIRA - 

OAB:18.587/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, JÁDER FRANCISCO DEI RICARDI - 

OAB:12.994, Paula Regina Munhoz Damas - OAB:263.195/SP, Rafael 

Pereira Rangel - OAB:314.531/SP, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT, VANESSA LADEIRA BORSATTO - OAB:229713

 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.: 42983 Nr: 2037-15.2016.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Cristina Correia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ausente requisito essencial e indispensável à propositura 

da ação, qual seja, a garantia do juízo, ACOLHO A PRELIMINAR 

SUSCITADA pelo embargado, REJEITO os embargos, indefiro a inicial e 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, IV, e § 3º do Código de Processo Civil c/c o § 1º do artigo 16 da 

Lei n. 6.830/80.Arbitro em 02 URH os honorários ao advogado dativo 

nomeado. Certifique-se em seu favor.Traslade-se cópia da presente para 

os autos da execução.Prossiga-se nos autos principais.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 50845 Nr: 2984-35.2017.811.0080

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERR, CL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MACHADO FONSECA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se o abandono da causa pela parte autora que, 

devidamente intimada e advertida, manteve-se inerte, tampouco 

compareceu na audiência designada, julgo EXTINTO O FEITO, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Custas pela parte autora, observada a gratuidade de justiça deferida.

Não há condenação em honorários advocatícios em vista da causalidade.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 50910 Nr: 3011-18.2017.811.0080

 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: IDEMAR JACO KLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA - 

OAB:18252/A, RODRIGO MACHADO FONSECA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a substituição do réu requerida pela parte autora, nos termos do art. 

338 e seguintes do CPC.

Providencie a Secretaria o cadastramento do ESTADO DE MATO GROSSO 

no polo passivo e exclusão do MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA.

Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. A ausência 

de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial, eventualmente.

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e 

Enunciado n.35 da ENFAM).

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 50953 Nr: 3026-84.2017.811.0080

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA - 

OAB:18252/A, RODRIGO MACHADO FONSECA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinei Rocha Pinheiro - 

OAB:17.950

 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 
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26/05/2020, 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 

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.: 53483 Nr: 4463-63.2017.811.0080

 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: ERENA PREUSS, Carlito Antônio Preuss, ANA MARIA 

PREUS, RUBIA ELISA PREUSS, CEZAR JORGE PREUSS, GERALDO JOSÉ 

PREUSS, VERA INES PREUSS, Cleria Cristina Preuss, MARCIELA ANGELA 

PREUSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE “BENO ANTONIO PREUSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO THADEU - 

OAB:10965/MT, Arnaldo Thadeu Segura Pereira - OAB:9.401-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o plano de partilha de REF 15, destes autos de inventário, 

CONVERTIDO PARA ARROLAMENTO COMUM, dos bens deixados pelo 

falecido.Em consequência, atribuo aos interessados, seus respectivos 

quinhões, salvo erros, omissões ou direitos de terceiros.Cumpre aos 

interessados no prazo complementar de 90 dias recolher eventual 

diferença que seja apurada pela Fazenda do Estado, do imposto "causa 

mortis" devido, e a concordância da Fazenda do Estado com tais 

recolhimentos ou, se for o caso, deverão juntar reconhecimento da 

isenção. Decorrido o prazo sem qualquer providência, aguarde-se 

provocação no arquivo.Por outro lado, comprovada a concordância da 

Fazenda do Estado com o recolhimento do imposto, ou o reconhecimento 

por ela de eventual isenção, certificado o trânsito em julgado desta 

sentença, EXPEÇA-SE o formal de partilha e arquivem-se os autos.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 56988 Nr: 1218-10.2018.811.0080

 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: DARCY FRANCISCA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Custas pela ré. Sem condenação em honorários advocatícios.

Considerando-se a preclusão lógica, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 63497 Nr: 4260-67.2018.811.0080

 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: MAURINA MENDES DE CARVALHO

 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 Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 32164 Nr: 952-96.2013.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos.

 Intime-se a defesa do acusado para apresentação de alegações finais.

 Com a vinda, tornem conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.
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RODOLFO MORAES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASIMERAS DOS SANTOS JOSEVICIUS OAB - MT27729/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZELIA RODRIGUES DA SILVA 42061059104 (REQUERIDO)

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000063-84.2020.8.11.0079 POLO ATIVO:RODOLFO 

MORAES MOREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASIMERAS DOS 

SANTOS JOSEVICIUS POLO PASSIVO: CNF - ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS NACIONAL LTDA. e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação de Ribeirão Cascalheira 

Data: 25/03/2020 Hora: 12:30 , no endereço: AVENIDA PADRE JOÃO 

BOSCO, 2310, SETOR INDUSTRIAL, RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 

78675-000 . CUIABÁ, 7 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: 1000066-39.2020.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

J.S. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES PARIS DE FARIA OAB - MT24314/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA DOS SANTOS TIRLONI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000066-39.2020.8.11.0079 POLO ATIVO:J.S. 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EURIPEDES PARIS DE FARIA POLO PASSIVO: ROSA DOS 

SANTOS TIRLONI 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 de Ribeirão Cascalheira Data: 25/03/2020 Hora: 13:00 , 

no endereço: AVENIDA PADRE JOÃO BOSCO, 2310, SETOR INDUSTRIAL, 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 . CUIABÁ, 7 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 933 Nr: 270-22.1999.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnaldo Puziol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Maurício Jorge da 

Cunha - OAB:MT - 2.493

 Tendo sido intimado para justificar impenhorabilidade de ativos constritos 

por meio do BACENJUD e nada tendo sido dito, converto em penhora e 

termino que promova a transferência dos valores bloqueados à folha 155, 

para a conta indicada no pleito.

Considerando que a parte executada está representada por advogado 

nos autos (folha 72), fica ela intimada para apresentar resposta à 

penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41539 Nr: 1707-05.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Gefison Ferreira de Assunção

 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:

 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 indicar a conta bancária para transferência dos valores (RPV).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 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:

 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 das informações contidas na ref: 

79 (RENAJUD).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12268 Nr: 104-04.2010.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joel Barbosa

 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, Neula de Fátima 

Miranda - OAB:MT - 6.553

 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 indicar a conta bancária para transferência dos valores (RPV).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13656 Nr: 316-88.2011.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene Miranda da Silva

 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:

 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 indicar a conta bancária para transferência dos valores (RPV).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14314 Nr: 976-82.2011.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Pereira de Lima

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067410/2/2020 Página 648 de 703



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

OAB:Procurador - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-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 executada 

a manifestar-se no prazo legal acerca da penhora, nos termos do art. 841 

do CPC, bem como para fins do art. 847 do mesmo códex.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32414 Nr: 875-74.2013.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irani Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-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 indicar a conta bancária para transferência dos valores (RPV).

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44385 Nr: 1036-45.2017.811.0052

 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: Odete Nolasco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronilda Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubens Ventura - OAB:MT - 

24615-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RIO BRANCO - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 10 DIAS

 AUTOS N.º 1036-45.2017.811.0052 - 44385

ESPÉCIE: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE REQUERENTE: Odete Nolasco da Silva

PARTE RÉQUERIDA: Ronilda Maria da Silva

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de quem posso interessar acerca da r. sentença 

proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue abaixo transcrito.

SENTENÇA: “...Ante o exposo, com fundamento no artigo 1.775, § 3º do 

Código Civil, nomeio curador da interdita Odete Nolasco da Silva, em 

substituição ao curador, Bertulino Gomes da Silva e, determino a intimação 

daquele para assumir a curatela no prazo legal, sob as condições, 

responsabilidades e encargos próprios. Anoto que o curador nomeado 

não poderá, por qualquer modo, alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou 

de quaisquer natureza, pertencentes à interdita sem autorização judicial. 

Consigno, ainda, que os valores recebidos de entidade previdenciária 

deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e no 

bem-estar da interdita. Lavre-se o termo de curatela, constando às 

restrições acima. Expeça mandado ao Cartório de Registro Civil 

competente para que seja inscrita esta decisão, com relação à mudança 

de curador, conforme o art. 9º, III do Código Civil. Tendo em vista o 

trabalho desempenhado pelos advogados nomeados, Amós Medeiros dos 

Santos e Rubens Ventura, ARBITRO os honorários advocatícios, no 

montante de R$ 1.857,03 (2 URH) para cada, de acordo com a tabela 

vigente da Ordem dos Advogados do Brasil. EXPEÇA-SE certidões em 

favor do advogados. Sem custas. Ciência ao Ministério Público. 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, Sócrates Jalves de 

Laet, digitei.

Rio Branco - MT, 6 de fevereiro de 2020.

Sócrates Jalves de Laet

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52256 Nr: 1303-80.2018.811.0052

 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: Airton Cassemiro de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Larissa Clippel Candeias Cassemiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de exoneração de alimentos ajuizado por Airton 

Cassemiro de Jesus em desfavor de Larissa Clippel Candeias Cassemiro.

Indeferida a tutela de urgência foi designada audiência de conciliação.

A audiência designada restou-se infrutífera tendo o autora sido intimado e 

não comparecido ao ato e a requerida não localizada, sendo redesignada 

para nova data.

Realizada nova audiência, o termo indica que esta restou-se infrutífera 

sendo que o autor não foi intimado e a requerida intimada, não 

compareceu.

É o relatório. Decido.

Certifique-se quanto a intimação do autor para audiência de conciliação 

designada à ref. 18.

Diante disso, extingo o feito sem resolução do mérito.

Arquivem-se os autos na condição de findo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10253 Nr: 859-96.2008.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseli da Silva Alvarenga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:34359/SP, Rodrigo da Silva Ferrari - OAB:21828

 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 7205 Nr: 283-74.2006.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto de Combustíveis Sol D'Oeste Comércio, 

Transporte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aécio Benedito Ormond - 

OAB:6397/MT, Tatiana Ribeiro Soares - OAB:5492/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Relatório

Aqui se tem ação de execução fiscal, proposta por INSTITUTO NACIONAL 

DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO 

em face de POSTO DE COMBUSTÍVEIS SOL D’OESTE COMÉRCIO, 

TRANSPORTE.

A parte exequente requereu a extinção do feito, por quitação do débito à 

folha 113.

O relatório de pagamento está juntado à folha 114.

É O SUCINTO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que não subsistem razões 

para prosseguimento do feito, posto que a parte exequente requereu a 

extinção do feito, pela quitação do débito.

Assim, sem maiores digressões, a extinção do feito é medida que se 

impõe.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo e declaro 

extinto o presente feito com resolução do mérito, diante à satisfação do 
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débito nos autos, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Tendo em vista o trabalho desempenhado pelo advogado nomeado, 

reduzo o montante arbitrado para 1 URH. EXPEÇA-SE certidão em favor do 

advogado nomeado.

Decorrido o prazo recursal, determino a Secretaria que expeça o 

necessário para remeter os autos ao arquivo, mediante adoção das 

formalidades de praxe.

P.R.I.C

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11297 Nr: 618-88.2009.811.0052

 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: Beatriz Leite Leal, JMLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Ronald de Oliveira Del Santo, Porto 

Seguros CIA de Seguros Gerais S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti 

(Defensor Público) - OAB:MT- 0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Chalfin - 

OAB:OAB/MT 20.332-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 requerida 

a manifestar-se no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33570 Nr: 518-60.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Martins Cena

 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:

 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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000285-07.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE LOPES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA RUA 

CÁCERES, S/N., CENTRO, RIO BRANCO-MT – CEP.: 78.275-000 - 

FONE/FAX: (65) 3257-1295/1365 Processo n. 1000285-07.2018.8.11.0052 

REQUERENTE: CRISTIANE LOPES DO NASCIMENTO REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Visto em bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo como partes as 

indicadas em epígrafe, em que a parte sucumbente CRISTIANE LOPES DO 

NASCIMENTO, irresignada com o decisum, representada por advogado – 

Lei n. 9.099/1995, art. 41, § 2º -, apresentou recurso inominado no prazo 

legal de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, por petição 

escrita com as razões e o pedido - Lei n. 9.099/1995, art. 42, caput -, 

assim como pedido de concessão da assistência judiciária gratuita. Isso 

posto, diante deste pedido e o disposto no NCPC, art. 99, § 7º e art. 101, 

1º, em que “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, 

o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, 

incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se 

indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento” e “O recorrente 

estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre 

a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”, RECEBO o recurso 

somente no efeito devolutivo, uma vez que não há dano irreparável para a 

parte a ser evitado - Lei n. 9.099/1995, art. 43 -, bem como DETERMINO, 

caso não tenha(m) o(s) recorrido(s)/parte adversa sido intimado(s) para 

oferecer(em) a resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias - Lei n. 

9.099/1995, art. 42, § 2º, faça-o. Caso contrário, certifique a 

tempestividade das contrarrazões e remeta aos autos à Turma/Conselho 

Recursal para a análise. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. De Araputanga-MT por Rio Branco-MT, 12 de janeiro de 

2020 - 16:33:42. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000368-49.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINO PEREIRA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR OAB - SP289844 (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: 1000368-49.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): ROSALINO PEREIRA NUNES 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000789-39.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CECILIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO OAB - MT21046-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001028-43.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN OAB - MT0011338A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 1001028-43.2019.8.11.0032. 

REQUERENTE: ARLINDO JOSE DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos em substituição legal Trata-se de Exceção de 

Pré-Executividade proposta Arlindo José da Silva visando desconstituir 

débito, de natureza não tributária inscrito em dívida ativa, executado nos 

autos da Execução Fiscal nº 11483. Consoante entendimento do Superior 
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Tribunal de Justiça, sedimentado no enunciado sumular 393, a exceção de 

pré-executividade não é ação autônoma, mas meio de defesa incidental 

por simples petição nos próprios autos da Ação de Execução para 

alegação de matérias conhecíveis de ofício e que não demandam dilação 

probatória. Diante disso, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 330, 

inciso III do CPC e determino o imediato arquivamento dos autos após 

intimação do autor. Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Às providências. Rosário Oeste/MT, 04 de fevereiro de 2020. 

Diego Hartmann Juiz de Direito em substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000439-51.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO CARLOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO MARTENS OAB - MT5782/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 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 CERTIFICO que intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus Advogados, para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do 

perito do juízo, no prazo comum de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 20222 Nr: 1078-09.2007.811.0032

 AÇÃO: Perda ou Suspensão do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célia Aparecida Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Silo da Conceição Filho 

- OAB:OAB/MT 18.061-O

 Vistos em substituição legal.

Conforme determinação constante no termo de audiência realizada nos 

autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1000046-92.2020.8.11.0032, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento a ser realizada no dia 

17/02/2020, às 13h30min.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e às partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Rosário Oeste/MT, 27 de janeiro de 2020.

Diego Hartmann

Juiz de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85768 Nr: 3830-65.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizioney Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNA MARIELLY DA 

SILVA SANTOS - DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O

 Considerando que a testemunha Joel foi arrolada em comum pela defesa, 

intimo-a para, querendo, manifestar quanto a insistência de sua oitiva, 

considerando que ela não foi localizada (ref.138), no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 17248 Nr: 342-25.2006.811.0032

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernandes Davi de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Sávio Ferreira da 

Costa - OAB:7.672

 Processo n.º: 342-25.2006.811.0032

Código n.º: 17248

Vara Única

Vistos em substituição legal.

Compulsando os autos verifico que a defesa técnica pertencia à alçada da 

Defensoria Pública, visto que o Réu não tem condições de constituir 

advogado (certidão à fl. 74), sendo ainda esta participando de todos os 

atos processuais.

 Porém, considerando a ausência de Defensor Público designado para 

esta Comarca, NOMEIO o advogado Dr. DOMINGOS SÁVIO FERREIRA DA 

COSTA, inscrito na OAB/MT nº 15.829-A para atuar em defesa do Réu no 

julgamento perante o Tribunal do Júri.

Desde já, seus honorários advocatícios, fixo no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil) reais, pela atuação perante o Tribunal do Júri, a serem 

suportados pelo Estado do Mato Grosso. Ressalto que a certidão somente 

será expedida ao final de tal procedimento.

Por fim, INTIMEM-SE o Ministério Público e, sucessivamente, a defesa, para 

fins do art. 422 do Código de Processo Penal.

Após, voltem-me os autos conclusos para fim do art. 423 do CPP.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54354 Nr: 2396-17.2013.811.0032

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Florência de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:OAB/MT 10.765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o advogado da parte exequente para que forneça os 

dados necessários para a expedição de alvará, nome completo, CPF, 

Banco, agência, Conta Corrente/poupança, da prórpia PARTE ou 

PROCURAÇÃO com poderes específicos para o recebimento em nome da 

parte.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68605 Nr: 2094-80.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO CONQUISTA LTDA ME, 

GUSTAVO ROCHA PEDROSO, JOAO EDSON PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3.056

 Intimar a parte Exequente para manifestar a cerca da Certidão do Oficial 

de Justiça de ref.49, no prazo legal.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 5432 Nr: 207-18.2004.811.0053

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEONÍSIO FERREIRA DE ARRUDA, ADOTINA LOURDES 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDÓRIO DIAS CORRÊA, CELINA DE ARRUDA 

CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Menezes - 

OAB:6943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Celso Dorilêo Leite - 

OAB:8589/MT

 Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte:
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 “Vistos etc.

Tendo em vista que a decisão que designou esta audiência não publicou 

no DJE, bem como não houve comparecimento espontâneo das partes, 

julgo esta audiência prejudicada,

 REDESIGNO esta solenidade para o dia 30 de abril de 2020, às 14h30min.

Cumpra-se.

Às providências”.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, (Gabriel Feil Zanon – Assessor 

de Gabinete), foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87438 Nr: 1395-55.2018.811.0053

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMOR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE a Prefeitura de Santo Antônio de Leverger a indicar profissional 

habilitado (psiquiatria)para realizar a perícia.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 9858 Nr: 312-87.2007.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de ARNALDO MARQUES LEITE FILHO, Espólio 

de MARIA DO CARMO DORILÊO LEITE, ARNALDO AUGUSTO DORILÊO 

LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAMEDE FERREIRA DE ARRUDA, JOADIR 

FERREIRA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Celso Dorilêo Leite - 

OAB:8589/MT, LUÍS ORIONE NETO - OAB:3.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Menezes - 

OAB:6943

 DELIBERAÇÕES

 Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte:

 “Vistos etc.

Tendo em vista que a decisão que designou esta audiência não publicou 

no DJE, bem como não houve comparecimento espontâneo das partes, 

julgo esta audiência prejudicada,

 REDESIGNO esta solenidade para o dia 30 de abril de 2020, às 14h00min.

Cumpra-se.

Às providências”.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, (Gabriel Feil Zanon – Assessor 

de Gabinete), foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83819 Nr: 2140-69.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON MARTINS BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:5026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

 Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte:

 “Vistos etc.

Ante a certidão de Ref: 19, REDESIGNO esta solenidade para o dia 20 de 

fevereiro de 2020, às 14h30min.

Sai a parte autora intimada.

INTIME-SE o INSS.

Às providências”.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, (Gabriel Feil Zanon – Assessor 

de Gabinete), foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-93.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA KAROLYNE MORAES BELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO GONCALVES AGUIAR OAB - MT23875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000184-93.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:PAULA 

KAROLYNE MORAES BELLO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EDNALDO GONCALVES AGUIAR 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: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 25/06/2020 Hora: 13:00 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA 

PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO 

SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 

CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000329-97.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

LAURILENE DA SILVA CHAVES VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO SCHEMBEK SOUZA OAB - MT19907/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS SOARES AZEVEDO OAB - 021.536.281-05 (PROCURADOR)

 

Audiência redesignada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000329-97.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

LAURILENE DA SILVA CHAVES VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO SCHEMBEK SOUZA OAB - MT19907/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS SOARES AZEVEDO OAB - 021.536.281-05 (PROCURADOR)

 

Audiência redesignada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000118-61.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

DIMY TOMAS COELHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS COSTA BATISTA OAB - MT24731/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1000118-61.2019.8.11.0017 POLO ATIVO:DIMY TOMAS 

COELHO DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JARBAS COSTA 

BATISTA POLO PASSIVO: AYMORE FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

da Parte Autora, na pessoa de seu advogado contituído, para apresentar 

Impugnação à Contestação (Id: 28639197, no prazo legal. São Félix do 

Araguaia, 7 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000793-24.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

N. D. S. M. (REQUERENTE)

M. A. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MILENE PEREIRA SILVA OAB - MT0022275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA Vistos, etc. Trata-se de Pedido de Divórcio 

Consensual ajuizado por Manoel Antônio de Sousa Silva e Nayane da Silva 

Mariano de Sousa, ambos devidamente qualificados nos autos. Aduzem 

na inicial que contraíram matrimônio em 21 de maio de 2015 no município de 

Senador La Rocque, sob o regime da comunhão parcial de bens. 

Informam, ainda, que por incompatibilidade de personalidades, os 

requerentes se encontram separados de fato desde o mês de agosto do 

ano de 2019, sem que haja nenhuma pretensão de voltarem a conviver, de 

modo que, pleiteiam a decretação do divórcio do casal. Declaram, ainda, 

que dessa relação não tiveram filhos e, possuem como bens em comum 

os objetos doravante alinhavados: I – Bem Imóvel: 01 (um) bem imóvel 

urbano, situado na Rua Quatro, s/nº, Vila Rural, no Distrito de Espigão do 

Leste, município de São Félix do Araguaia-MT, avaliado em R$ 60.000,00 

(sessenta mil reais); II – Bem Móvel: móveis e utensílios domésticos que 

guarnecem a residência do casal, avaliados em R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). E a seguir, a título de dívida: I – R$ 15.000,00 (quinze mil reais) 

devidos ao Sr. Gildomar Nascimento Sousa, referente à compra do imóvel 

urbano supramencionado. Por fim, esclarecem que o imóvel ficará com a 

pessoa de Manoel Antônio de Sousa Silva, estando este responsável por 

quitar o valor da dívida referente à aquisição da propriedade, enquanto 

Nayane da Silva Mariano de Sousa receberá uma importância de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), a qual será fragmentada em 10 parcelas, 

correspondendo à R$ 1.000,00 (mil reais) cada. Na hipótese de 

inobservância dos valores, incidirá multa de 20% (vinte por cento) sob a 

parcela inadimplida. Ainda, registram acerca do inadimplemento, que 

ocorrendo atraso em uma parcela, as demais vencerão antecipadamente. 

Os bens móveis pertencerão à Nayane da Silva Mariano de Sousa, em sua 

totalidade. A requerente requer ainda, que volte a usar seu nome de 

solteira, pois quando da contração do matrimônio, sofreu alteração, tendo 

sido incluído ao seu, o sobrenome de seu cônjuge. Vieram-me os autos 

conclusos. Relatei o necessário DECIDO Cuida-se de decretação de 

Divórcio pretendida pelas partes sob o fundamento de que se casaram em 

21/05/2015, sob o regime da Comunhão parcial de Bens, e se encontram 

separados sem possibilidade de reconciliação, requerendo deste Juízo a 

decretação do divórcio direto consensual de ambos. A pretensão 

albergada na demanda é procedente, em razão a nova disposição dada ao 

§ 6º do art. 226 da Constituição Federal pela EC 66/2010, que eximiu os 

prazos para comprovação da separação de fato e divórcio. Deste modo, o 

feito desde já autoriza o julgamento antecipado da lide, no estado em que o 

processo se encontra (art. 355, inciso I, do CPC/2015), e ainda diante o 

acordo celebrado entre os contendores. Convém assinalar que a presente 

demanda tem por finalidade o rompimento do vínculo conjugal, devidamente 

amparado pelo art. 226, § 6º da Constituição Federal, e ainda a 

homologação de acordo no tocante as demais particulares atinentes ao 

divórcio. No tocante ao acordo formulado entre os contendores, não vejo 

óbice quanto a sua homologação. Ademais, ao tocante a separação dos 

bens, conquistados durante a união, percebe-se que já teve por 

solucionada, como se nota na exordial. Deste modo, não havendo 

interesse de menor a ser tutelado nestes autos, desnecessário a 

intervenção Ministerial, dispensando-se, assim, vistas ao Parquet. 

Dispositivo Diante o exposto, julgo procedente o pedido de decretação do 

divórcio do casal e com embasamento legal no art. 24 da Lei 6.515/1977 e 

§ 6º do art. 226 da Constituição Federal - DECRETO o divórcio do casal 

MANOEL ANTÔNIO DE SOUSA SILVA e NAYANE DA SILVA MARIANO DE 

SOUSA. Por fim, no tocante ao acordo apresentado pelas partes, o 

HOMOLOGO tornando-o parte integrante desta sentença, nos termos da 

letra ‘‘b’’ do inciso III artigo 487, do Código de Processo Civil. A requerente 

voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja NAYANE DA SILVA 

MARIANO. No mais, DETERMINO ao Senhor Gestor que proceda ao 

encaminhamento dos documentos necessários ao Cartório de Registro 

Civil das Pessoas Naturais desta cidade, para a efetiva averbação do 

divórcio, após ocorrência do trânsito em julgado. DEFIRO a gratuidade de 

justiça reclamada, isso porque, pelos elementos existentes nos autos e 

pela natureza da relação jurídica, denota-se que os requerentes não 

possuem condições financeiras de suportarem o ônus do pagamento das 

despesas processuais. Tendo em vista a renúncia apresentada pelos 

requerentes concernente ao prazo recursal, DETERMINO que seja 

certificado o trânsito em julgado de imediato, com fundamento na 

disposição do art. 1000 do Código de Processo Civil. Realizadas as 

diligências e as anotações necessárias, arquive-se. Expeça-se o 

necessário. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São Félix do 

Araguaia-MT, 06 de fevereiro de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33138 Nr: 1848-08.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emival Rodrigues Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thamy de Azambuja - 

OAB:10943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Às fls. 42/47 o exequente apresentou o valor devido remanescente 

atualizado, requerendo a transferência do valor bloqueado para a conta 

bancária do município, bem como novo bloqueio via sistema Bacenjud do 

saldo acrescido de honorários sucumbenciais.

 Sendo assim, expeça-se Alvará de transferência eletrônica dos valores 

bloqueados pelo sistema Bacenjud (fls. 37/38) para a conta bancária de 

titularidade do município exequente, declinada à fl. 43.

 Outrora, considerando que a remuneração dos procuradores municipais 

deve obedecer ao teto constitucional, há controvérsia no que tange a 

possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais na execução 

fiscal em seu favor.

 Para tentar sanar esse conflito, o §19 do artigo 85 do CPC/2015, 

estabelece: “Os advogados públicos perceberão honorários de 

sucumbência, nos termos da lei”.

 Desse modo, é necessário a criação de uma lei municipal regulamentando 

o pagamento dos honorários e o repasse pelo município ao procurador. 

Razão pela qual não foi fixado na decisão à fl. 06.

 No mais, defiro o pedido de pesquisa e bloqueio do saldo remanescente 

via BACENJUD.

 Promova-se a consulta via sistema BACENJUD, acerca de informação da 

existência de ativos em nome do executado, e em havendo valores, que 

seja realizado o bloqueio até o valor indicado na memoria de cálculo (R$ 

2.133,85 – fl. 44), nos termos do art. 854 do CPC.

 Requisitado o bloqueio, os autos deverão permanecer em gabinete até 

que se processe a ordem perante as Instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do art. 512, § 2º da CNGC.

Em caso de êxito no bloqueio “on line”, intime-se o executado para 

requerer o que entender de direito, consoante o disposto nos §§ 2º e 3º, 

do artigo 854 do CPC.

 Realizadas as diligências, abra-se vista dos autos ao exequente, para 

manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 19874 Nr: 762-36.2010.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leticia Aparecida da Silva Costa
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consórcio Intermunicipal de Saúde do 

Araguaia, Município de São Félix do Araguaia-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:OAB/MT 14724/B, Simone Alves da Silva - OAB:6835/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glória Ribeiro Dias São José 

- OAB:OAB/MT 20220/O, Marcos Antonio Miranda Souza - 

OAB:OAB/MT 10296

 [..], acoste aos autos o instrumento procuratório devido, regularizando a 

representação processual, sob pena de aplicação dos efeitos da revelia, 

nos termos do art. 76, § 1°, II do CPC. Certifique a Secretaria quanto ao 

decurso do prazo do Município de São Félix do Araguaia – MT para 

apresentar provas a produzir.Considerando que a parte requerida pugnou 

pela produção de prova testemunhal (fls. 166), DESIGNO audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 16 de julho de 2020, às 

13h00min. (Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo o Sr. 

Gestor realizar as intimações que se fizerem necessárias para a 

realização do ato.Intime-se o Consórcio requerido para, no prazo de 10 

(dez) dias, juntar nos autos o respectivo rol das testemunhas que 

pretende ouvir em audiência, nos termos do artigo 357, §4º, do Código de 

Processo Civil, sob pena de preclusão, bem como atender ao disposto no 

artigo 450 do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão.Advirto que 

caberá aos advogados das partes informar ou intimar as testemunhas por 

eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, consoante o disposto no artigo 455 

do Código de Processo Civil. Considerando que o Consórcio requerido 

pugnou pela realização de perícia técnica, visando a identificação do 

momento e da forma de contágio pelo fungo que causou a infecção, 

DETERMINO a realização de perícia, razão pela qual NOMEIO o médico 

oftamologista Sr. PAULO HENRIQUE COSTA BERNARDES (email: 

phcbernardes@yahoo.com.br) Avenida Araguaia, nº. 887, telefone (66) 

3468-1978, em Água Boa/MT.INTIME-SE o perito da nomeação, 

advertindo-o que a proposta de honorários deverá ser apresentada no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 465, §2.º, do CPC.P

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135661 Nr: 1947-02.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 Comércio e Distribuidora de Peças LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Siqueira Coimbra-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jordânia Barcelos da Silva - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Os presentes autos encontram-se aguardando processamento dos autos 

em apenso (Embargos à execução – código 137359).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137359 Nr: 744-68.2017.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Siqueira Coimbra-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M2 Comércio e Distribuidora de Peças LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:OAB/MT 14724/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jordânia Barcelos da Silva - 

OAB:19722/O

 DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedentes os pedidos feitos em sede de 

embargos à execução em razão da ausência de título executivo hábil a 

embasar o processo executório e, por conseguinte, com fulcro no artigo 

487, I do NCPC, julgo extinto o presente processo, com julgamento de 

mérito.Condeno o embargado às custas processuais e honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa. Trasladem-se 

cópia desta sentença para os autos principais em apenso.Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os 

presentes autos com as baixas e anotações de estilo.Intimem-se as partes 

desta decisão.Publique-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134419 Nr: 1082-76.2016.811.0017

 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: Massa Falida de Banco Morada, Rubem Pereira da Silva 

Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Adriana de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Salomão Neto - 

OAB:188131/RJ, Marcello Ignácio Pinheiro de Macedo - 

OAB:65541/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem exame do mérito, 

nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.Sem custas e 

honorários advocatícios.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de praxe.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 6181 Nr: 261-92.2004.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Milton de Alencar, Joaquim José de 

Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Volvendo os olhos ao feito denota-se que o parte executada ainda não foi 

intimada do bloqueio realizado às fls. 235, conforme anteriormente 

determinado.

 Assim sendo, tornem os autos à serventia para que assim procedam.

 Se devidamente intimado o executado em nada se opor, voltem-me 

conclusos para transferência do valor e posterior expedição de alvará de 

levantamento.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135024 Nr: 1495-89.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Danilo Müchel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 A parte executada foi citada por edital (fls. 18/19), contudo não 

apresentou manifestação, conforme certificado à fl. 20.

 É cediço que ao executado revel citado por edital, deverá ser nomeado 

curador especial com legitimidade para apresentar embargos, nos termos 

da Súmula 196 do STJ e do artigo 72, II, do CPC.

 Desta forma, deve-se assegurar ao réu revel citado por edital o direito ao 

contraditório e ampla defesa, sob pena de nulidade dos atos praticados.

 Assim sendo, nomeio o(a) douto(a) Defensor(a) Público(a) atuante nesta 

Comarca, como curador(a) especial para defender os interesses do 

executado, nos termos do parágrafo único do artigo 72 do CPC.

 Intime-se a Defensoria Pública acerca do múnus e para que apresente 

defesa, no prazo legal.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20799 Nr: 1702-98.2010.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fred Silva Teixeira-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067410/2/2020 Página 654 de 703



 Chamo o feito à ordem.

 Trata-se de execução fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL em desfavor de FRED SILVA TEIXEIRA - ME.

 Compulsando os autos, observa-se que a parte executada foi citada por 

edital (fls. 29/30), contudo não apresentou manifestação.

 É cediço que ao executado revel citado por edital, deverá ser nomeado 

curador especial com legitimidade para apresentar embargos, nos termos 

da Súmula 196 do STJ e do artigo 72, II, do CPC.

 Desta forma, deve-se assegurar ao réu revel citado por edital o direito ao 

contraditório e ampla defesa, sob pena de nulidade dos atos praticados.

 In casu, em que pese a revelia do ora executado citado por edital, verifico 

que até o momento não lhe foi nomeado curador especial.

 A ausência da referida nomeação acarreta a nulidade dos atos 

posteriores à citação por edital, que por se tratar de matéria de ordem 

pública, pode ser reconhecida a qualquer momento.

 Impende registrar que os atos até então praticados não acarretaram 

prejuízo à parte executada, visto que não efetivado nenhum ato constritivo 

sobre seus bens.

 Outrossim, nomeio o(a) Defensor(a) Público(a) atuante nesta Comarca, 

como curador(a) especial para defender os interesses do executado, nos 

termos do parágrafo único do artigo 72 do CPC.

 Intime-se a Defensoria Pública acerca do múnus e para que apresente 

defesa, no prazo legal.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33005 Nr: 1709-56.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Ferreira Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Chamo o feito à ordem.

 Trata-se de execução fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL em desfavor de SEBASTIÃO FERREIRA PRADO.

 Compulsando os autos, observa-se que a parte executada foi citada por 

edital (fls. 27/28), contudo não apresentou manifestação (fl. 29).

 É cediço que ao executado revel citado por edital, deverá ser nomeado 

curador especial com legitimidade para apresentar embargos, nos termos 

da Súmula 196 do STJ e do artigo 72, II, do CPC.

 Desta forma, deve-se assegurar ao réu revel citado por edital o direito ao 

contraditório e ampla defesa, sob pena de nulidade dos atos praticados.

 In casu, em que pese a revelia do ora executado citada por edital, verifico 

que até o momento não lhe foi nomeado curador especial.

 A ausência da referida nomeação acarreta a nulidade dos atos 

posteriores à citação por edital, que por se tratar de matéria de ordem 

pública, pode ser reconhecida a qualquer momento.

 Impende registrar que os atos até então praticados não acarretaram 

prejuízo à parte executada, visto que não efetivado nenhum ato constritivo 

sobre seus bens.

 Outrossim, nomeio o(a) Defensor(a) Público(a) atuante nesta Comarca, 

como curador(a) especial para defender os interesses do executado, nos 

termos do parágrafo único do artigo 72 do CPC.

 Intime-se a Defensoria Pública acerca do múnus e para que apresente 

defesa, no prazo legal.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37383 Nr: 1287-13.2013.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Créd. de Livre Adm. de Assoc. do Araguaia - 

SICREDI ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Doracy Bandeira da Cruz, Clécio Bandeira 

Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:MT/19.077-A, Rosângela da Rosa Corrêa - OAB:17.298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida por 

SICREDI ARAGUAIA, devidamente qualificado, em face de DORACY 

BANDEIRA DA CRUZ e CLECIO BANDEIRA DA CRUZ, igualmente 

qualificados.

 A parte exequente manifestou-se nos autos informando que as partes se 

compuseram amigavelmente, realizando acordo extrajudicial quanto ao 

valor em execução, requerendo a extinção do feito pela satisfação da 

obrigação, a teor do artigo 924, II, do CPC (fls. 110/112).

 Vieram-me os autos conclusos.

Fundamento e Decido.

 Tendo em vista a manifestação da parte exequente comunicando que as 

parte se compuseram amigavelmente, requerendo a extinção da execução 

pela satisfação da obrigação, é de reconhecer-se, assim, que o presente 

feito alcançou o seu objetivo, sendo de rigor a sua extinção, uma vez que 

devidamente satisfeita a obrigação pelo pagamento.

Decido

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo, independentemente de nova determinação.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 150399 Nr: 1569-41.2019.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Doralice Araújo Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleuber Vieira de Souza - 

OAB:26741-B/MT

 Vistos.

Trata-se de pedido formulado pela Defesa da Ré Doralice Araújo Reis, 

pleiteando pela sua presença no ato da instrução processual, a fim de 

garantir a autodefesa da acusada.

O Ministério Público manifestou-se pela inviabilidade do pleito, em razão do 

período chuvoso e possuir estrada com cerca de 200 km sem 

pavimentação asfáltica, recomendando a participação da acusada por 

meio da vídeo-conferência.

Pois bem.

 Considerando a peculiaridade do presente feito, tendo o causídico da Ré 

afirmado a necessidade da presença da Ré no ato, a fim de melhor 

garantir seu direito de autodefesa;

Considerando a distância do presídio no qual encontra-se a Custodiada 

até a presente Comarca, bem como o período de chuvas e parte da 

estrada sem pavimentação asfáltica, onerando ainda mais o 

deslocamento;

Considerando o sistema de videoconferência adotado por este Tribunal de 

Justiça, por meio da ferramenta LifeSize, no qual permitirá à acusada ouvir 

o depoimento das testemunhas e vítima, bem como ser interrogada no 

próprio ato, garantindo a celeridade processual e a economia em seu 

deslocamento;

Determino:

I – Proceda a Secretaria a expedição de ofício nos autos da missiva 

encaminhada para a oitiva da Ré, a fim de que a mesma participe da 

oralidade designada para o dia 13/02/2020, às 13h00min. (MT), via 

videoconferência, devendo àquele Juízo providenciar sala com o suporte 

adequado para a realização do ato.

II – Oficie-se à Cadeia Pública de Nova Xavantina – MT para fins de 

requisitar a Ré Doralice Araújo Reis para comparecimento ao Fórum 

daquela Comarca, no dia e hora designados.

 Saliento que será assegurado a Ré a oitiva das testemunhas que se 

fizerem presentes ao ato, bem como garantida a entrevista pessoal com 

seu defensor constituído.

Intimem-se

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137671 Nr: 997-56.2017.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Schembek Sousa - 

OAB:OAB/MT 19.907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:OAB/MT 16.581

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de expedir intimação do executado por meio de 

seu advogado Dr. Rogério Caetano de Brito, ante o teor da petição de fls. 

49.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42915 Nr: 174-53.2015.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tereza de Aquino Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius de 

Albuquerque Portella - OAB:Mat. 2139191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos para intimar o 

Embargado a apresentar conta bancária para depósito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45028 Nr: 1462-36.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bartolomeu Gomes de Sá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:OAM/MT Nº 9880, 

Kênia Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação Vigente, impulsiono os autos para intimar a 

Exequente a apresentar conta bancária para efetivar depósito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42251 Nr: 2540-02.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Selma Gomes Pereira

 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 impulsiono os autos para intimar a 

Exequente para apresentar conta bancária para depósito dos valores 

vinculados, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45144 Nr: 1526-46.2015.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zulmira Coelho Maranhão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelâine Feijó Macedo - 

OAB:Procuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Dias Maranhão - 

OAB:19.871 PA, WASHINGTON RENATO RODRIGUES AGUIAR BELEM - 

OAB:23558/O

 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: 1000539-82.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

NERCINDA RODRIGUES DO NASCIMENTO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE São José 

dos Quatro Marcos Ofício n. 0376/2020 São José dos Quatro Marcos/MT, 

05 de fevereiro de 2020. Prezado Senhor: Por determinação judicial, 

sirvo-me do presente para informar Vossa Senhoria relação de processo 

qual foi agendado pericia para o dia 20 de março de 2020, conforme 

abaixo relacionado Cod..........................horas 81603.......................08:00 

9 2 8 5 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 8 : 1 5  8 4 5 7 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 8 : 3 0  

9 2 5 2 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 8 : 4 5  9 0 9 1 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 9 : 0 0  

6 5 7 3 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 9 : 1 5  9 0 9 1 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 9 : 3 0  

9 2 4 6 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 9 : 4 5  8 5 9 3 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 : 0 0  

9 2 5 5 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 : 1 5  1 0 0 0 3 0 0 - 7 8 . 2 0 1 9 . . . . . 1 0 : 4 5  

1 0 0 0 5 5 7 - 0 6 . 2 0 1 9 . . . . . 1 1 : 0 0  1 0 0 0 2 2 8 - 9 1 . 2 0 1 9 . . . . . 1 1 : 1 5  

1 0 0 0 2 1 2 - 4 0 . 2 0 1 9 . . . . . 1 3 : 3 0  1 0 0 0 2 2 4 - 5 4 . 2 0 1 9 . . . . . 1 3 : 4 5  

1 0 0 0 2 4 0 - 0 8 . 2 0 1 9 . . . . . 1 4 : 0 0  1 0 0 0 5 5 7 - 0 6 . 2 0 1 9 . . . . . 1 4 : 1 5  

1000471-35.2019.....14:30 1000539-82.2019.....14:45 Mayara Jenniffer 

Mesanine de Souza Gestora Judiciária AO(À) Reinaldo Prestes Neto 

Médico Perito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000471-35.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVIA DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE São José 

dos Quatro Marcos Ofício n. 0376/2020 São José dos Quatro Marcos/MT, 

05 de fevereiro de 2020. Prezado Senhor: Por determinação judicial, 

sirvo-me do presente para informar Vossa Senhoria relação de processo 

qual foi agendado pericia para o dia 20 de março de 2020, conforme 

abaixo relacionado Cod..........................horas 81603.......................08:00 

9 2 8 5 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 8 : 1 5  8 4 5 7 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 8 : 3 0  

9 2 5 2 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 8 : 4 5  9 0 9 1 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 9 : 0 0  

6 5 7 3 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 9 : 1 5  9 0 9 1 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 9 : 3 0  

9 2 4 6 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 9 : 4 5  8 5 9 3 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 : 0 0  

9 2 5 5 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 : 1 5  1 0 0 0 3 0 0 - 7 8 . 2 0 1 9 . . . . . 1 0 : 4 5  

1 0 0 0 5 5 7 - 0 6 . 2 0 1 9 . . . . . 1 1 : 0 0  1 0 0 0 2 2 8 - 9 1 . 2 0 1 9 . . . . . 1 1 : 1 5  

1 0 0 0 2 1 2 - 4 0 . 2 0 1 9 . . . . . 1 3 : 3 0  1 0 0 0 2 2 4 - 5 4 . 2 0 1 9 . . . . . 1 3 : 4 5  

1 0 0 0 2 4 0 - 0 8 . 2 0 1 9 . . . . . 1 4 : 0 0  1 0 0 0 5 5 7 - 0 6 . 2 0 1 9 . . . . . 1 4 : 1 5  

1000471-35.2019.....14:30 1000539-82.2019.....14:45 Mayara Jenniffer 

Mesanine de Souza Gestora Judiciária AO(À) Reinaldo Prestes Neto 

Médico Perito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001110-53.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA DE SOUZA DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO(A))

ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS OAB - MT15675/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Ofício n. 0376/2020 São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de fevereiro de 

2020. Prezado Senhor: Por determinação judicial, sirvo-me do presente 

para informar Vossa Senhoria relação de processo qual foi agendado 

pericia para o dia 20 de março de 2020, conforme abaixo relacionado 

Cod..........................horas 81603.......................08:00 
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9 2 8 5 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 8 : 1 5  8 4 5 7 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 8 : 3 0  

9 2 5 2 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 8 : 4 5  9 0 9 1 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 9 : 0 0  

6 5 7 3 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 9 : 1 5  9 0 9 1 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 9 : 3 0  

9 2 4 6 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 9 : 4 5  8 5 9 3 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 : 0 0  

9 2 5 5 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 : 1 5  1 8 2 9 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 : 3 0  

1 0 0 0 3 0 0 - 7 8 . 2 0 1 9 . . . . . 1 0 : 4 5  1 0 0 0 5 5 7 - 0 6 . 2 0 1 9 . . . . . 1 1 : 0 0  

1 0 0 0 2 2 8 - 9 1 . 2 0 1 9 . . . . . 1 1 : 1 5  1 0 0 0 2 1 2 - 4 0 . 2 0 1 9 . . . . . 1 3 : 3 0  

1 0 0 0 2 2 4 - 5 4 . 2 0 1 9 . . . . . 1 3 : 4 5  1 0 0 0 2 4 0 - 0 8 . 2 0 1 9 . . . . . 1 4 : 0 0  

1 0 0 1 1 1 0 - 5 3 . 2 0 1 9 . . . . . 1 4 : 1 5  1 0 0 0 4 7 1 - 3 5 . 2 0 1 9 . . . . . 1 4 : 3 0  

1000539-82.2019.....14:45 Mayara Jenniffer Mesanine de Souza Gestora 

Judiciária AO(À) Reinaldo Prestes Neto Médico Perito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001110-53.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA DE SOUZA DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO(A))

ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS OAB - MT15675/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Ofício n. 0376/2020 São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de fevereiro de 

2020. Prezado Senhor: Por determinação judicial, sirvo-me do presente 

para informar Vossa Senhoria relação de processo qual foi agendado 

pericia para o dia 20 de março de 2020, conforme abaixo relacionado 

C o d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h o r a s  8 1 6 0 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 8 : 0 0  

9 2 8 5 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 8 : 1 5  8 4 5 7 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 8 : 3 0  

9 2 5 2 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 8 : 4 5  9 0 9 1 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 9 : 0 0  

6 5 7 3 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 9 : 1 5  9 0 9 1 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 9 : 3 0  

9 2 4 6 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 9 : 4 5  8 5 9 3 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 : 0 0  

9 2 5 5 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 : 1 5  1 8 2 9 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 : 3 0  

1 0 0 0 3 0 0 - 7 8 . 2 0 1 9 . . . . . 1 0 : 4 5  1 0 0 0 5 5 7 - 0 6 . 2 0 1 9 . . . . . 1 1 : 0 0  

1 0 0 0 2 2 8 - 9 1 . 2 0 1 9 . . . . . 1 1 : 1 5  1 0 0 0 2 1 2 - 4 0 . 2 0 1 9 . . . . . 1 3 : 3 0  

1 0 0 0 2 2 4 - 5 4 . 2 0 1 9 . . . . . 1 3 : 4 5  1 0 0 0 2 4 0 - 0 8 . 2 0 1 9 . . . . . 1 4 : 0 0  

1 0 0 1 1 1 0 - 5 3 . 2 0 1 9 . . . . . 1 4 : 1 5  1 0 0 0 4 7 1 - 3 5 . 2 0 1 9 . . . . . 1 4 : 3 0  

1000539-82.2019.....14:45 Mayara Jenniffer Mesanine de Souza Gestora 

Judiciária AO(À) Reinaldo Prestes Neto Médico Perito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000240-08.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(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))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE São José 

dos Quatro Marcos Ofício n. 0376/2020 São José dos Quatro Marcos/MT, 

05 de fevereiro de 2020. Prezado Senhor: Por determinação judicial, 

sirvo-me do presente para informar Vossa Senhoria relação de processo 

qual foi agendado pericia para o dia 20 de março de 2020, conforme 

abaixo relacionado Cod..........................horas 81603.......................08:00 

9 2 8 5 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 8 : 1 5  8 4 5 7 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 8 : 3 0  

9 2 5 2 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 8 : 4 5  9 0 9 1 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 9 : 0 0  

6 5 7 3 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 9 : 1 5  9 0 9 1 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 9 : 3 0  

9 2 4 6 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 9 : 4 5  8 5 9 3 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 : 0 0  

9 2 5 5 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 : 1 5  1 0 0 0 3 0 0 - 7 8 . 2 0 1 9 . . . . . 1 0 : 4 5  

1 0 0 0 5 5 7 - 0 6 . 2 0 1 9 . . . . . 1 1 : 0 0  1 0 0 0 2 2 8 - 9 1 . 2 0 1 9 . . . . . 1 1 : 1 5  

1 0 0 0 2 1 2 - 4 0 . 2 0 1 9 . . . . . 1 3 : 3 0  1 0 0 0 2 2 4 - 5 4 . 2 0 1 9 . . . . . 1 3 : 4 5  

1 0 0 0 2 4 0 - 0 8 . 2 0 1 9 . . . . . 1 4 : 0 0  1 0 0 0 5 5 7 - 0 6 . 2 0 1 9 . . . . . 1 4 : 1 5  

1000471-35.2019.....14:30 1000539-82.2019.....14:45 Mayara Jenniffer 

Mesanine de Souza Gestora Judiciária AO(À) Reinaldo Prestes Neto 

Médico Perito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000240-08.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(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))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE São José 

dos Quatro Marcos Ofício n. 0376/2020 São José dos Quatro Marcos/MT, 

05 de fevereiro de 2020. Prezado Senhor: Por determinação judicial, 

sirvo-me do presente para informar Vossa Senhoria relação de processo 

qual foi agendado pericia para o dia 20 de março de 2020, conforme 

abaixo relacionado Cod..........................horas 81603.......................08:00 

9 2 8 5 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 8 : 1 5  8 4 5 7 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 8 : 3 0  

9 2 5 2 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 8 : 4 5  9 0 9 1 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 9 : 0 0  

6 5 7 3 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 9 : 1 5  9 0 9 1 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 9 : 3 0  

9 2 4 6 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 9 : 4 5  8 5 9 3 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 : 0 0  

9 2 5 5 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 : 1 5  1 0 0 0 3 0 0 - 7 8 . 2 0 1 9 . . . . . 1 0 : 4 5  

1 0 0 0 5 5 7 - 0 6 . 2 0 1 9 . . . . . 1 1 : 0 0  1 0 0 0 2 2 8 - 9 1 . 2 0 1 9 . . . . . 1 1 : 1 5  

1 0 0 0 2 1 2 - 4 0 . 2 0 1 9 . . . . . 1 3 : 3 0  1 0 0 0 2 2 4 - 5 4 . 2 0 1 9 . . . . . 1 3 : 4 5  

1 0 0 0 2 4 0 - 0 8 . 2 0 1 9 . . . . . 1 4 : 0 0  1 0 0 0 5 5 7 - 0 6 . 2 0 1 9 . . . . . 1 4 : 1 5  

1000471-35.2019.....14:30 1000539-82.2019.....14:45 Mayara Jenniffer 

Mesanine de Souza Gestora Judiciária AO(À) Reinaldo Prestes Neto 

Médico Perito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000224-54.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON OLIVEIRA DE SOUZA (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 COMARCA DE São José 

dos Quatro Marcos Ofício n. 0376/2020 São José dos Quatro Marcos/MT, 

05 de fevereiro de 2020. Prezado Senhor: Por determinação judicial, 

sirvo-me do presente para informar Vossa Senhoria relação de processo 

qual foi agendado pericia para o dia 20 de março de 2020, conforme 

abaixo relacionado Cod..........................horas 81603.......................08:00 

9 2 8 5 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 8 : 1 5  8 4 5 7 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 8 : 3 0  

9 2 5 2 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 8 : 4 5  9 0 9 1 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 9 : 0 0  

6 5 7 3 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 9 : 1 5  9 0 9 1 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 9 : 3 0  

9 2 4 6 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 9 : 4 5  8 5 9 3 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 : 0 0  

9 2 5 5 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 : 1 5  1 0 0 0 3 0 0 - 7 8 . 2 0 1 9 . . . . . 1 0 : 4 5  

1 0 0 0 5 5 7 - 0 6 . 2 0 1 9 . . . . . 1 1 : 0 0  1 0 0 0 2 2 8 - 9 1 . 2 0 1 9 . . . . . 1 1 : 1 5  

1 0 0 0 2 1 2 - 4 0 . 2 0 1 9 . . . . . 1 3 : 3 0  1 0 0 0 2 2 4 - 5 4 . 2 0 1 9 . . . . . 1 3 : 4 5  

1 0 0 0 2 4 0 - 0 8 . 2 0 1 9 . . . . . 1 4 : 0 0  1 0 0 0 5 5 7 - 0 6 . 2 0 1 9 . . . . . 1 4 : 1 5  

1000471-35.2019.....14:30 1000539-82.2019.....14:45 Mayara Jenniffer 

Mesanine de Souza Gestora Judiciária AO(À) Reinaldo Prestes Neto 

Médico Perito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000224-54.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON OLIVEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B 
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(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 COMARCA DE São José 

dos Quatro Marcos Ofício n. 0376/2020 São José dos Quatro Marcos/MT, 

05 de fevereiro de 2020. Prezado Senhor: Por determinação judicial, 

sirvo-me do presente para informar Vossa Senhoria relação de processo 

qual foi agendado pericia para o dia 20 de março de 2020, conforme 

abaixo relacionado Cod..........................horas 81603.......................08:00 

9 2 8 5 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 8 : 1 5  8 4 5 7 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 8 : 3 0  

9 2 5 2 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 8 : 4 5  9 0 9 1 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 9 : 0 0  

6 5 7 3 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 9 : 1 5  9 0 9 1 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 9 : 3 0  

9 2 4 6 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 9 : 4 5  8 5 9 3 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 : 0 0  

9 2 5 5 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 : 1 5  1 0 0 0 3 0 0 - 7 8 . 2 0 1 9 . . . . . 1 0 : 4 5  

1 0 0 0 5 5 7 - 0 6 . 2 0 1 9 . . . . . 1 1 : 0 0  1 0 0 0 2 2 8 - 9 1 . 2 0 1 9 . . . . . 1 1 : 1 5  

1 0 0 0 2 1 2 - 4 0 . 2 0 1 9 . . . . . 1 3 : 3 0  1 0 0 0 2 2 4 - 5 4 . 2 0 1 9 . . . . . 1 3 : 4 5  

1 0 0 0 2 4 0 - 0 8 . 2 0 1 9 . . . . . 1 4 : 0 0  1 0 0 0 5 5 7 - 0 6 . 2 0 1 9 . . . . . 1 4 : 1 5  

1000471-35.2019.....14:30 1000539-82.2019.....14:45 Mayara Jenniffer 

Mesanine de Souza Gestora Judiciária AO(À) Reinaldo Prestes Neto 

Médico Perito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000212-40.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS PAVANELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que fora designado o dia 20 de março 

de 2020 as 13:30 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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000228-91.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR XAVIER DE SENE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE São José 

dos Quatro Marcos Ofício n. 0376/2020 São José dos Quatro Marcos/MT, 

05 de fevereiro de 2020. Prezado Senhor: Por determinação judicial, 

sirvo-me do presente para informar Vossa Senhoria relação de processo 

qual foi agendado pericia para o dia 20 de março de 2020, conforme 

abaixo relacionado Cod..........................horas 81603.......................08:00 

9 2 8 5 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 8 : 1 5  8 4 5 7 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 8 : 3 0  

9 2 5 2 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 8 : 4 5  9 0 9 1 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 9 : 0 0  

6 5 7 3 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 9 : 1 5  9 0 9 1 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 9 : 3 0  

9 2 4 6 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 9 : 4 5  8 5 9 3 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 : 0 0  

9 2 5 5 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 : 1 5  1 0 0 0 3 0 0 - 7 8 . 2 0 1 9 . . . . . 1 0 : 4 5  

1 0 0 0 5 5 7 - 0 6 . 2 0 1 9 . . . . . 1 1 : 0 0  1 0 0 0 2 2 8 - 9 1 . 2 0 1 9 . . . . . 1 1 : 1 5  

1 0 0 0 2 1 2 - 4 0 . 2 0 1 9 . . . . . 1 3 : 3 0  1 0 0 0 2 2 4 - 5 4 . 2 0 1 9 . . . . . 1 3 : 4 5  

1 0 0 0 2 4 0 - 0 8 . 2 0 1 9 . . . . . 1 4 : 0 0  1 0 0 0 5 5 7 - 0 6 . 2 0 1 9 . . . . . 1 4 : 1 5  

1000471-35.2019.....14:30 1000539-82.2019.....14:45 Mayara Jenniffer 

Mesanine de Souza Gestora Judiciária AO(À) Reinaldo Prestes Neto 

Médico Perito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000557-06.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

LOUZINETE BRAZAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS OAB - MT15675/O 

(ADVOGADO(A))

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE São José 

dos Quatro Marcos Ofício n. 0376/2020 São José dos Quatro Marcos/MT, 

05 de fevereiro de 2020. Prezado Senhor: Por determinação judicial, 

sirvo-me do presente para informar Vossa Senhoria relação de processo 

qual foi agendado pericia para o dia 20 de março de 2020, conforme 

abaixo relacionado Cod..........................horas 81603.......................08:00 

9 2 8 5 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 8 : 1 5  8 4 5 7 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 8 : 3 0  

9 2 5 2 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 8 : 4 5  9 0 9 1 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 9 : 0 0  

6 5 7 3 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 9 : 1 5  9 0 9 1 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 9 : 3 0  

9 2 4 6 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 9 : 4 5  8 5 9 3 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 : 0 0  

9 2 5 5 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 : 1 5  1 0 0 0 3 0 0 - 7 8 . 2 0 1 9 . . . . . 1 0 : 4 5  

1 0 0 0 5 5 7 - 0 6 . 2 0 1 9 . . . . . 1 1 : 0 0  1 0 0 0 2 2 8 - 9 1 . 2 0 1 9 . . . . . 1 1 : 1 5  

1 0 0 0 2 1 2 - 4 0 . 2 0 1 9 . . . . . 1 3 : 3 0  1 0 0 0 2 2 4 - 5 4 . 2 0 1 9 . . . . . 1 3 : 4 5  

1 0 0 0 2 4 0 - 0 8 . 2 0 1 9 . . . . . 1 4 : 0 0  1 0 0 0 5 5 7 - 0 6 . 2 0 1 9 . . . . . 1 4 : 1 5  

1000471-35.2019.....14:30 1000539-82.2019.....14:45 Mayara Jenniffer 

Mesanine de Souza Gestora Judiciária AO(À) Reinaldo Prestes Neto 

Médico Perito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000557-06.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

LOUZINETE BRAZAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS OAB - MT15675/O 

(ADVOGADO(A))

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE São José 

dos Quatro Marcos Ofício n. 0376/2020 São José dos Quatro Marcos/MT, 

05 de fevereiro de 2020. Prezado Senhor: Por determinação judicial, 

sirvo-me do presente para informar Vossa Senhoria relação de processo 

qual foi agendado pericia para o dia 20 de março de 2020, conforme 

abaixo relacionado Cod..........................horas 81603.......................08:00 

9 2 8 5 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 8 : 1 5  8 4 5 7 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 8 : 3 0  

9 2 5 2 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 8 : 4 5  9 0 9 1 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 9 : 0 0  

6 5 7 3 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 9 : 1 5  9 0 9 1 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 9 : 3 0  

9 2 4 6 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 9 : 4 5  8 5 9 3 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 : 0 0  

9 2 5 5 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 : 1 5  1 0 0 0 3 0 0 - 7 8 . 2 0 1 9 . . . . . 1 0 : 4 5  

1 0 0 0 5 5 7 - 0 6 . 2 0 1 9 . . . . . 1 1 : 0 0  1 0 0 0 2 2 8 - 9 1 . 2 0 1 9 . . . . . 1 1 : 1 5  

1 0 0 0 2 1 2 - 4 0 . 2 0 1 9 . . . . . 1 3 : 3 0  1 0 0 0 2 2 4 - 5 4 . 2 0 1 9 . . . . . 1 3 : 4 5  

1 0 0 0 2 4 0 - 0 8 . 2 0 1 9 . . . . . 1 4 : 0 0  1 0 0 0 5 5 7 - 0 6 . 2 0 1 9 . . . . . 1 4 : 1 5  

1000471-35.2019.....14:30 1000539-82.2019.....14:45 Mayara Jenniffer 

Mesanine de Souza Gestora Judiciária AO(À) Reinaldo Prestes Neto 

Médico Perito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000300-78.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEIA REZENDE CORDEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE São José 

dos Quatro Marcos Ofício n. 0376/2020 São José dos Quatro Marcos/MT, 

05 de fevereiro de 2020. Prezado Senhor: Por determinação judicial, 

sirvo-me do presente para informar Vossa Senhoria relação de processo 

qual foi agendado pericia para o dia 20 de março de 2020, conforme 

abaixo relacionado Cod..........................horas 81603.......................08:00 

9 2 8 5 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 8 : 1 5  8 4 5 7 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 8 : 3 0  

9 2 5 2 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 8 : 4 5  9 0 9 1 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 9 : 0 0  

6 5 7 3 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 9 : 1 5  9 0 9 1 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 9 : 3 0  

9 2 4 6 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 9 : 4 5  8 5 9 3 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 : 0 0  

9 2 5 5 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 : 1 5  1 0 0 0 3 0 0 - 7 8 . 2 0 1 9 . . . . . 1 0 : 4 5  

1000557-06.2019.....11:00 1000228-91.2019.....11:15 
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1 0 0 0 2 1 2 - 4 0 . 2 0 1 9 . . . . . 1 3 : 3 0  1 0 0 0 2 2 4 - 5 4 . 2 0 1 9 . . . . . 1 3 : 4 5  

1 0 0 0 2 4 0 - 0 8 . 2 0 1 9 . . . . . 1 4 : 0 0  1 0 0 0 5 5 7 - 0 6 . 2 0 1 9 . . . . . 1 4 : 1 5  

1000471-35.2019.....14:30 1000539-82.2019.....14:45 Mayara Jenniffer 

Mesanine de Souza Gestora Judiciária AO(À) Reinaldo Prestes Neto 

Médico Perito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001142-58.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

W. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RICCI DA SILVA OAB - MT0021379A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. S. Q. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1001142-58.2019.8.11.0039. REQUERENTE: WAGNER RICCI DA SILVA 

REQUERIDO: FERNANDA DA SILVA QUINTANA Vistos. Determino que a 

parte autora no prazo de 15 dias: 1) Proceda com a emenda à inicial 

retificando o valor da causa conforme preceitua o art. 292, VI, CPC; 2) 

Comprove a alegada hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5°, 

LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, § 2°, CPC ou recolha as custas processuais. 

Cientifique-se na oportunidade o autor que o não cumprimento do item 

retro acarretará no indeferimento da petição inicial conforme preceitua o 

art. 321, paragrafo único, CPC. Intimem-se. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos-MT, 13 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000928-67.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO SILVERIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA Processo: 

1000928-67.2019.8.11.0039. REQUERENTE: ORLANDO SILVERIO DE 

OLIVEIRA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Retificação de Registro Civil 

postulado por Orlando Silvério de Oliveira, devidamente qualificado, 

requerendo a alteração do estado civil constante na Certidão de Óbito de 

sua esposa SUELY DE FÁTIMA SILVÉRIO DE OLIVEIRA, falecida no dia 

17/04/2012. 2. Com a inicial, vieram os documentos de ID n. 25404013. 3. 

Instado a manifestar-se o douto presentante ministerial pugnou pela 

procedência do pedido apresentado pela requerente, uma vez que os 

documentos anexados à inicial constituem prova necessária, não exigindo 

mais indagações, sem necessidade de oitiva de testemunhas ou 

realização de outras diligências. 4. Vieram conclusos. 5. É o sucinto 

relatório. 6. Decido. 7. Compulsando os autos verifico que os elementos de 

convicção reunidos na contenda oferecem seguro amparo ao arrazoado 

inicial, impondo-se, por conseguinte, o acolhimento do pedido em exame, 

nem trará qualquer prejuízo à fé pública e a segurança jurídica. 8. 

Corroborando o entendimento profligado nesta sentença, colaciono o 

seguinte aresto: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE 

REGISTRO CIVIL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PARECER 

MINISTERIAL FAVORÁVEL À OITIVA DE TESTEMUNHAS – INSTRUÇÃO 

PROCESSUAL – IMPRESCINDÍVEL – ENTENDIMENTO DO ART. 109, § 1º, 

DA LEI 6.015/73 (LEI DE REGISTROS PÚBLICOS) - DESNECESSIDADE DO 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – RECURSO PROVIDO. Havendo 

necessidade de produção de prova, imprescindível a realização de 

instrução processual, especialmente diante do parecer ministerial 

favorável, sob pena de configuração ode cerceamento de defesa. É 

desnecessário o chamado prequestionamento explícito, sendo suficiente 

que o Julgador exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua 

convicção com incidência das normas legais ou jurisprudência em que 

baseia sua decisão. (N.U 0056443-74.2014.8.11.0041, , CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016)”. 

“APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PEDIDO DE 

INCLUSÃO DO APELIDO DA FAMÍLIA MATERNA E SUPRESSÃO DO 

SOBRENOME PATERNO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 

MANTIDO O PATRONÍMICO. Vigora na legislação brasileira o princípio de 

ordem pública da imutabilidade do nome, em atenção à segurança jurídica 

e aos direitos de terceiros. Embora a previsão do art. 57 da Lei dos 

Registros Públicos, que autoriza como exceção e motivadamente, vem se 

flexibilizando o rigor da lei em prestígio aos direitos pessoais. A autora 

postulou a inclusão do sobrenome da família materna, dizendo que foi 

criada pelos avós, pois o pai deixou a mãe com os filhos pequenos ao 

desamparo. A sentença acolheu este pedido, e, no ponto, satisfaz o 

desejo de o nome corresponder à sua realidade familiar. Quanto à 

exclusão do sobrenome do tronco familiar paterno, maior cautela deve 

haver quanto à supressão do patronímico, não se verificando no caso 

violado direito de portar nome que não a exponha a constrangimentos. 

Atento a não haver banalização da alteração de nomes, deve ser mantida 

a sentença. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 

70080542764, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 16-05-2019)”. 9. Nesse quadrante 

processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na 

condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. 10. Como é cedido, o julgamento antecipado 

homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida 

prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se 

longas e desnecessárias instruções. 11. ISTO POSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, c/c art. 109, da Lei n.º 6.015/73, acolho o pedido inicial e 

JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de mérito. 12. Custas pelo 

requerente, verba cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, 

§ 3°, do Código de Processo Civil. 13. Transitado em julgado, expeça-se 

mandado para registro no Cartório de Registros da Comarca de Mirassol 

D’Oeste (art. 32, da Lei 6.515/77), ressaltando-se a retificação da certidão 

de óbito da falecida SUELY DE FÁTIMA SILVÉRIO DE OLIVEIRA para: 

casada (art. 109, § 4°, lei n. 6.015/73). 14. Após, arquive-se, com as 

cautelas de estilo. 15. P. R. I. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 

09 de dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000714-76.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

N. L. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

O. J. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE S 

JOSÉ Q MARCOS VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS 

Fórum Des. João da C. CavalcantiRua Pres. Getúlio Vargas, s/n, Vista 

Alegre, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN 

BARTOLAZZI  LAURINDO B IANCHIN I  PROCESSO n . 

1000714-76.2019.8.11.0039 Valor da causa: R$ 6.000,00 ESPÉCIE: 

[Guarda, Regulamentação de Visitas, Fixação, Dissolução]

->HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL (112) POLO ATIVO: 

Nome: NEIVA LACERDA MUNIZ Endereço: Dr. Guilherme Pinto Cardoso, n. 

557, Centro, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 POLO PASSIVO: 

Nome: OSIAS JACINTO DA SILVA Endereço: Fazenda Santo Antônio, BR 

174, KM 82, Indefinido, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 

Senhor(a): NEIVA LACERDA MUNIZ A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para que fique ciente acerca da 

sentença. S JOSÉ Q MARCOS, 7 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 
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internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000568-35.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FERNANDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE STELLE BECA SANTOS SATIRO OAB - MT23432-O 

(ADVOGADO(A))

SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE OAB - MT5703-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000568-35.2019.8.11.0039. REQUERENTE: ANA FERNANDES DOS 

SANTOS REQUERIDO: LAZARO DOS SANTOS 1. Vistos. 2. Considerando 

o petitório de ID. 26886157, expeça-se oficio ao Banco Bradesco deste 

município para dar cumprimento à medida liminar deferida nestes autos, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de crime de desobediência, com base no 

art. 330 do Código Penal. 3. No mais, cumpra-se as demais determinações 

constantes na decisão de ID. 25899371. 4. Intime-se. 5. 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-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000568-35.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FERNANDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE STELLE BECA SANTOS SATIRO OAB - MT23432-O 

(ADVOGADO(A))

SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE OAB - MT5703-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000568-35.2019.8.11.0039. REQUERENTE: ANA FERNANDES DOS 

SANTOS REQUERIDO: LAZARO DOS SANTOS 1. Vistos. 2. Considerando 

o petitório de ID. 26886157, expeça-se oficio ao Banco Bradesco deste 

município para dar cumprimento à medida liminar deferida nestes autos, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de crime de desobediência, com base no 

art. 330 do Código Penal. 3. No mais, cumpra-se as demais determinações 

constantes na decisão de ID. 25899371. 4. Intime-se. 5. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. São José dos Quatro Marcos/MT, 11 de 

dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 17267 Nr: 489-59.2008.811.0039

 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: TEREZINHA MARQUES, MANOEL MARQUES SOBRINHO

 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:

 AUTOS Nº. 489-59.2008.811.0039.

CÓDIGO Nº. 17267.

1. Vistos.

2. Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizada por Terezinha Marques, 

devidamente assistida por Manoel Marques Sobrinho, em face do Instituto 

Nacional de Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados.

3. Considerando a manifestação da parte exequente às fls. retro, 

DETERMINO a remessa do feito à contadoria judicial para elaboração de 

um novo cálculo atualizado no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Com a juntada do memorial de cálculo do Contabilista do Juízo, 

intimem-se as partes para que manifestem-se, no prazo de 15 (quinze) 

dias, advertindo-se que o silêncio será interpretado como concordância ao 

numérico apurado.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 31 de outubro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 3004 Nr: 322-23.2000.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. F. RIBEIRO CALÇADOS LTDA, JULIETA 

FERREIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:PROC. FEDERAL, VICTOR EMMANUEL CARVALHO BATISTA - 

OAB:132618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:2994/MT

 PROCESSO N° 322-23.2000.811.0039.

CÓDIGO N° 3004

1. Vistos.

2. Compulsando os autos, verifico que em fl. 141 este juízo determinou a 

citação do executado no endereço acostado na inicial, uma vez que as 

reiteradas tentativas de garantir o crédito do exequente foram infrutíferas.

3. Devidamente intimado, o autor requereu a suspensão do feito nos 

termos do artigo 40 da LEF (fl. 222).

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. Ademais, o credor pugnou pela busca de declaração de imposto de 

renda dos exercícios anteriores junto ao sistema Infojud, em nome dos 

requeridos, ao passo que informo que a pesquisa realizada restou 

negativa, conforme comprovantes anexos.

 6. Considerando que as reiteradas tentativas de garantir o direito do 

exequente, seja via BacenJud, RenaJud, Infojud, restaram infrutíferas, 

bem como 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.

 7. Decorrido o prazo, vistas à Fazenda Pública para promover o 

andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção.

8. Nada sendo requerido, certifique-se e remetam-se os autos conclusos 

para análise de possível arquivamento do feito.

9. Ciência da presente decisão à Fazenda Pública.

10. Cumpra-se, expedindo-se 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.: 12202 Nr: 1581-77.2005.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDCRDS-DC, LDCR, ZSC, RDCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, HAMILTON RUFO JÚNIOR - OAB:MT-8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA BEATRIZ O. DE 

OLIV. - Procur. Fed/INSS-MT - OAB:MT-3650

 AUTOS Nº 1581-77.2005.811.0039

CÓDIGO N° 12202

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação de Restabelecimento de Beneficio, ajuizada por 

Luzinete do Carmo da Silva – de cujus, Lucines do Carmo Rocha e outros, 

em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social.

3. Alvará de Autorização de pagamento em fls. 227/228.

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. 227/228, 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.: 21410 Nr: 1612-58.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZETE SOARES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 1612-58.2009.811.0039

CÓDIGO 21410

Vistos.

1. Considerando que não há pendências no presente feito a serem 

analisadas e/ou decididas por esta magistrada, determino o arquivamento 

definitivo dos autos, com as baixas e anotações de praxe.

2. 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.: 51705 Nr: 1604-76.2012.811.0039

 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: SILVIA MARA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 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:

 Autos nº 1604-76.2012.811.0039.

Código: 51705

1. Vistos.

2. Compulsando os autos, verifico que já proferida sentença de mérito, 

bem como que fora devidamente cumprida, havendo a expedição de 

formal de partilha conforme fl. 147. Deste modo, INDEFIRO o pleito retro, 

eis que o presente feito discute apenas quanto a partilha dos bens 

deixados pelo de cujus.

3. Considerando que não há pendências a serem analisadas ou decididas 

por esta magistrada, arquive-se os autos com a 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.: 74451 Nr: 3370-28.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SÔNIA MOLINA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO", VALDECIR BARBOSA DE SOUZA, LUIZ 

BARBOSA - "DE CUJUS", ELIZA BELA GONÇALVES BARBOSA - "DE 

CUJUS"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 PROCESSO N° 3370-28.2016.811.0039.

CÓDIGO N° 74451.

1. Vistos.

2. Trata-se de ação de adjudicação compulsória, ajuizada por Maria Sonia 

Molina Pereira em face de espólio neste ato representado por Maria José 

de Assis Mattos, ambos já qualificados.

 3. Considerando a certidão de ref. 63, 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 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

4. Não havendo manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

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.: 75921 Nr: 406-28.2017.811.0039

 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: JÚLIO PEDROSA JÚNIOR, ANGELA EIDAM PEDROSA, 

TÚLIO FRANCO PEDROSA, LUCIANA GERALDA PIRES PEDROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO PENSO, AMPLES REGIANE, IZALTINO 

BOLZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12079, RENATO CESAR MARTINS CUNHA - OAB:MT 

12079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N° 406-28.2017.811.0039.

CÓDIGO N° 75921

1. Vistos.

2. Trata-se de ação de Usucapião, ajuizada por Julio Pedrosa Júnior e 

outros, em face de Afonso Penso.

3. Considerando a certidão de ref. 51, 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 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

4. Não havendo manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

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
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 Cod. Proc.: 56306 Nr: 1190-10.2014.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENIR MAZETI MARIN VIANA

 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: MATEUS ALVES ARAÚJO - 

OAB:PROCURADOR FED.

 AUTOS Nº 1190-10.2014.811.0039

CÓDIGO N° 56306

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação de Concessão de Auxílio Doença em Aposentadoria 

Por Invalidez com Pedido de Tutela, ajuizada por Adenir Mazeti Marin 

VIana, em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social.

3. Alvará de Autorização de pagamento em fls. 163/164.

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. 163/164, 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 das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 68501 Nr: 707-09.2016.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L.C.DE OLIVEIRA GIACHETO-ME, LEILA CRISTINA DE 

OLIVEIRA GIANCHETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AOTORY DA SILVA SOUZA - 

OAB:14.994-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:5699

 1. Vistos.

2. Inicialmente, 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.

 3. Considerando a discordância das partes no tocante aos valores a 

serem pagos fixados em sede de sentença condenatória, DETERMINO a 

remessa do feito à contadoria judicial para apuração do valor no prazo de 

30 (trinta) dias.

 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-se que o silêncio será interpretado como concordância 

ao numérico apurado.

5. Certifique-se.

6. Intime-se.

7. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 03 de outubro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 91283 Nr: 3269-20.2018.811.0039

 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: HEROINA RITA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO DA SILVA RAMOS - 

OAB:23771/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 PROCESSO 3269-20.2018.811.0039

CÓDIGO 91283

1. Vistos.

2. 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.

 3. 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.

4. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 07 de novembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 78745 Nr: 1645-67.2017.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ JESUS MARTINELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 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:

 AUTOS Nº 1645-67.2017.811.0039

CÓDIGO 78745

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação de Concessão de Aposentadoria por Idade Rural com 

Pedido de Antecipação de Tutela, ajuizada por José Jesus Martineli em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos já qualificados.

3. Tendo a discrepância nos cálculos apresentados pelas partes, 

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, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 71823 Nr: 2066-91.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS

 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: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED.

 AUTOS Nº. 2066-91.2016.811.0039.

CÓDIGO Nº. 71823.

1. Vistos.
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2. Trata-se de Ação Previdenciária Para Restabelecimento de Benefício de 

Auxílio Doença c/c Aposentadoria Por Invalidez com Pedido de Tutela 

Provisória, ajuizada por Severino Pereira dos Santos em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos.

3. Certifique-se o Sr. Gestor acerca do transcurso temporal da sentença 

proferida em ref.55, para a expedição de certidão de trânsito em julgado.

4. Após, DETERMINO a intimação da parte requerente para apresentar 

cumprimento de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão.

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.: 75401 Nr: 179-38.2017.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIVERSO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PVC BRAZIL INDUSTRIA DE TUBOS E 

CONEXÕES, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA 

INDÚSTRIA – EXODUS I, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341, ROGERIO LOVIZETTO GONÇALVES LEITE - 

OAB:315768

 AUTOS Nº 179-38.2017.811.0039

CÓDIGO 75401

1. Vistos.

2. Considerando que feito encontra-se em fase de cumprimento de 

sentença, determino que seja retificada a classe processual no respectivo 

sistema, bem como a realização de cálculo pelo contador judicial, nos 

moldes do art. 52, II da Lei 9.099/95.

3. Após, intimem-se o devedor, na pessoa de seu advogado, e na sua 

ausência pessoalmente que este tem um prazo de 15 (quinze) dias para 

efetuar o pagamento do débito, em não efetuando o pagamento, além da 

correção monetária e juros, haverá acréscimo de multa e honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento) para cada um, consoante o disposto 

no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de pagamento parcial a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

4. Cientifique-se o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

 5. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, intimem-se a 

parte exequente para apresentar bens da parte executada passíveis de 

penhora em 05 (cinco) dias.

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.: 75401 Nr: 179-38.2017.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIVERSO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PVC BRAZIL INDUSTRIA DE TUBOS E 

CONEXÕES, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA 

INDÚSTRIA – EXODUS I, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341, ROGERIO LOVIZETTO GONÇALVES LEITE - 

OAB:315768

 AUTOS Nº 179-38.2017.811.0039

CÓDIGO 75401

1. Vistos.

2. Considerando que feito encontra-se em fase de cumprimento de 

sentença, determino que seja retificada a classe processual no respectivo 

sistema, bem como a realização de cálculo pelo contador judicial, nos 

moldes do art. 52, II da Lei 9.099/95.

3. Após, intimem-se o devedor, na pessoa de seu advogado, e na sua 

ausência pessoalmente que este tem um prazo de 15 (quinze) dias para 

efetuar o pagamento do débito, em não efetuando o pagamento, além da 

correção monetária e juros, haverá acréscimo de multa e honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento) para cada um, consoante o disposto 

no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de pagamento parcial a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

4. Cientifique-se o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

 5. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, intimem-se a 

parte exequente para apresentar bens da parte executada passíveis de 

penhora em 05 (cinco) dias.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 53417 Nr: 1202-58.2013.811.0039

 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: DERCY SILVA DE SOUZA

 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:

 : 1202-58.2013.811.00391.Vistos.2.Trata-se de manifestação acerca da 

cessação de benefício previdenciário (ação de aposentadoria por 

invalidez com pedido de antecipação de tutela) concedido por força de 

sentença judicial transitada em julgado.3.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).4.Por força desta alteração, a jurisprudência 

majoritária entende que não há, nestes casos, violação à decisão judicial. 

A coisa julgada advinda da decisão judicial nos casos daquela lei é do tipo 

rebus sic stantibus, e mantém seus efeitos enquanto não alterada a 

situação fática que ensejou a prolação da decisão.5.No entanto, o artigo 

101, §1º da Lei 8.213/1991 traz duas exceções à regra, dispensando da 

necessidade de submissão aos exames médicos periódicos as pessoas 

que tiverem mais de 55 anos de idade e que já estejam com a invalidez há 

mais de 15 anos; ou as pessoas que tiverem mais de 60 anos (não 

importando, neste caso, o tempo de invalidez). In verbis:Art. 101. [...]§ 1º . 

INDEFIRO o pleito de fl. 113/114, de modo que havendo interesse da parte 

autora, em caso de negativa administrativa, poderá ajuizar nova demanda, 

nos termos em que prevê a lei.14.Consigno que poderá a parte autora, 

caso queira, solicitar como prova emprestada a perícia realizada nestes 

autos em fl. 124/135, com fulcro no art. 372 do CPC. 15.Nada sendo 

requerido, certifique e arquive-se.16.Cumpra-se, expedindo 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.: 51492 Nr: 1385-63.2012.811.0039

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIKAEL HENRIQUE HOLANDA OLIVEIRA, JOSIANE 

HOLANDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON LUIZ ALVES OLIVEIRA
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 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: PATRICK SHARON DOS 

SANTOS - OAB:14712

 PROCESSO 1385-63.2012.811.0039.

CÓDIGO 51492.

1. Vistos.

2. Intime-se a parte autora para manifestar interesse no prosseguimento 

do presente feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

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.: 22852 Nr: 473-37.2010.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGÊNIO DEVALDO ULIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603/MT, NEULA DE 

FÁTIMA MIRANDA - OAB:6553, Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 473-37.2010.811.0039.

CÓDIGO 22852.

 1. Vistos.

2. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Eugênio Devaldo 

Uliana em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

 3. Cálculo apresentado pela parte exequente em fl. 266,268/270.

4. Conforme fl. 273-v, a parte executada concordou com os valores 

apresentado pela executada.

 5. É o breve relato.

6. Fundamento e decido.

7. Nos cálculos apresentados pela parte exequente, constam os valores 

de R$ 22.542,90 (vinte e dois mil quinhentos e quarenta e dois mil reais e 

noventa centavos) referente às verbas pretéritas, R$ 11.268,13 (onze mil 

duzentos e sessenta e oito reais e treze centavos) referentes aos 

honorários advocatícios.

8. Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte requerente deve 

ser o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

9. Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela exequente em 

fl. 163, nos valores R$ 22.542,90 (vinte e dois mil quinhentos e quarenta e 

dois mil reais e noventa centavos) referente às verbas pretéritas, R$ 

11.268,13 (onze mil duzentos e sessenta e oito reais e treze centavos) 

referentes aos honorários advocatícios.

10. 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.

11. Intime-se.

12. 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.: 100650 Nr: 3830-10.2019.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA CRISTIANE 

CONCEIÇÃO CARMO - OAB:391637

 AUTOS Nº. 3830-10.2019.811.0039.

CÓDIGO 100650

1. Vistos em recesso forense.

2. Trata-se de CARTA PRECATÓRIA expedida pelo Juízo da Comarca de 

Poconé/MT, com a finalidade de inquirir judicialmente as testemunhas NAIR 

RAMOS DE FARIAS e ADILSON MOREIRA DA SILVA.

3. Verifica-se que a missiva encontra-se devidamente instruída com a 

cópia da denúncia e da defesa escrita do réu, estando assim, em total 

consonância com o artigo 1.360 das Normas da Corregedoria Geral de 

Justiça.

 4. Não existindo, portanto, qualquer vício formal que enseje o aditamento 

da presente, DESIGNO o dia 03 de MARÇO de 2020, às 14h30min., para 

realização do ato deprecado.

5. Comunique-se o Juízo Deprecante a distribuição desta, com os dados 

para futuros pedidos de informações, bem como informe acerca da 

designação da audiência.

6. Intimem-se as testemunhas.

7. Ciência à Defesa e ao Ministério Público.

8. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 29 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 69648 Nr: 1113-30.2016.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANATÓLIO HORA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1113-30.2016.811.0039.

CÓDIGO 69648.

1.Vistos.

2. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Anatólio Hora de 

Oliveira em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

 3. Cálculo apresentado pela contadoria judicial em ref. 138.

4. Instadas a se manifestarem, a parte exequente se manifestou em 

ref.143 e a parte executada em ref. 148.

5. É o breve relato.

6. Fundamento e decido.

7. Nos cálculos apresentados pela contadoria judicial, constam os valores 

de R$ 77.197,02 (setenta e sete mil cento e noventa e sete reais e dois 

centavos) referentes às verbas pretéritas e R$ 7.719,70 (sete mil 

setecentos e dezenove reais e setenta centavos) referentes aos 

honorários advocatícios.

8. É consabido que Contador Judicial substitui o perito como profissional 

de confiança do juiz, e equidistante dos interesses conflitantes. Os 

cálculos elaborados pela Contadoria Judicial merecem crédito, pois estão 

baseados na farta documentação carreada aos autos e são os que 

melhor reproduzem o título executivo judicial.

9. Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela contadoria 

judicial em ref. 138, nos valores de R$ 77.197,02 (setenta e sete mil cento 

e noventa e sete reais e dois centavos) referentes às verbas pretéritas e 

R$ 7.719,70 (sete mil setecentos e dezenove reais e setenta centavos) 

referentes aos honorários advocatícios.

10. 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.

11. Com o pagamento, expeça-se alvará de levantamento dos valores 

depositados, na conta indicada pela parte autora.

 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.: 58792 Nr: 2311-73.2014.811.0039
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENY ALFREDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA RAFAELA CARAVIERI 

DOS SANTOS PARDIN - OAB:OAB/MT 21370-O, LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR 

FILHO - OAB:PROCURADOR FED

 AUTOS Nº 2311-73.2014.811.0039

CÓDIGO 58792

1.Vistos.

2. Trata-se de Ação para Concessão de Benefício de Auxílio-Doença c/c 

em Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Antecipação de Tutela 

Inaudita Altera Pars, ajuizada por Geny Alfredo da Silva em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos já qualificados.

3. Tendo a discrepância nos cálculos apresentados pelas partes, 

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, 07 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 79817 Nr: 2230-22.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDO, JDF, WJMGR, AMGDO, CBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETELMINIO DE ARRUDA 

SALOME NETO - OAB:9869/O, GEAN DOUGLAS APARECIDO VIEIRA 

COLARINO - OAB:22608/O, JULIANO DUARTE PRIOTO - OAB:MT 

18566, WAGNER RICCI DA SILVA - OAB:MT 21379-O

 AUTOS Nº 2230-22.2017.811.0039

CÓDIGO 79817

1. Vistos.

2. Considerando que já foram recebidos os recursos interpostos pelos 

acusados ROMARIO PEREIRA DE OLIVEIRA, JEOVANI DIAS FERREIRA, 

CASSIA BISPO DE SANTANA e ANA MARAISA GARCEZ DE OLIVEIRA em 

ref. 284, dê-se vistas dos autos à Defesa para apresentar as respectivas 

razões recursais, no prazo legal. Com a vinda das razões, intime-se o 

Ministério Público para apresentar as respectivas contrarrazões, 

consoante dispõe o art. 600 do Código de Processo Penal.

3. Decorrido todos os prazos e certificada a intimação dos réus, 

remetam-se os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

para apreciação, com as nossas homenagens, sendo desnecessária 

nova conclusão dos autos a esta Magistrada.

 4. Ademais, considerando a Homologação da desistência recursal do 

acusado WAGNERSON JOSÉ MACHADO GONÇALVEZ RUMIM em ref. 

303, proceda a Secretaria Judicial com o desentranhamento do Recurso 

apresentado em ref. 354.

 5. Por fim, CHAMO O FEITO À ORDEM para revogar a decisão exarada em 

ref. 347 no que se refere a comunicação à OAB/MT para informar 

eventual desídia funcional, eis que juntadas as respectivas renúncias de 

mandato em ref. 266 e 274.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário, com URGÊNCIA.

 7. Às providências.

São José dos Quatro Marcos/MT, 14 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 99386 Nr: 3138-11.2019.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELLY DA SILVA, GEORGE ACELINO 

BISPO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA VALADARES SILVA - 

OAB:23270/O

 26. Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público 

e considerando que ainda permanecem patentes os requisitos 

necessários à custódia cautelar, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA dos 

acusados MARIA EDUARDA SOUZA RAMOS e GEORGE ACELINO BISPO 

DA COSTA, , DETERMINO que seja desmembrado o feito em relação à 

acusada THAYLA LUANA DE OLIVEIRA RIBEIRO, eis que se encontra em 

lugar incerto e não sabido.29. Notifique-se o acusado GEORGE ACELINO 

BISPO DA COSTA nos termos do art. 55 da Lei nº 11.343/06, para 

oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 30. Na 

resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, a denunciada 

poderá arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir 

e, até o número de 05 (cinco), arrolar testemunhas (Art. 55, § 1º, Lei n° 

11.343/06). 31. Consigne-se no mandado que o Oficial de Justiça deverá 

indagar ao denunciado se este possui condições financeiras para 

constituir advogado. Em caso negativo, deverá informá-lo que será 

assistido pela Defensoria Pública, que desde já nomeio e determino sua 

intimação para o ato.32. Ademais, diante da ausência de apresentação de 

Defesa Prévia pela acusada FRANCIELLY DA SILVA, DETERMINO que seja 

realizada a intimação pessoal da acusada para que constitua novo 

advogado, no prazo de 05 (cinco) dias, ou manifeste a impossibilidade de 

fazê-lo. No caso de alegada a impossibilidade de nomeação, desde já fica 

nomeada a Defensoria Pública, que deverá ser intimada para apresentar a 

DEFESA PRÉVIA.33. Ciência à Defesa e ao Ministério Público.34. 

Cumpra-se com URGÊNCIA por tratar-se de processo envolvendo pessoa 

presa.São José dos Quatro Marcos/MT, 15 de janeiro de 2020.Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 87759 Nr: 1506-81.2018.811.0039

 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: LIMA & COLARINO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LTD SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA DORNELLES DE LIMA - 

OAB:23569/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1506-81.2018.811.0039.

Código nº. 87759.

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação c/c Obrigação 

de Fazer ajuizada pela empresa Lima & Colarino Ltda., em face de Ltd 

Soluções em Informática Ltda., ambos devidamente qualificados nos 

autos.

3. Defiro o pleito da parte autora em fl. 72 e DETERMINO que seja expedido 

ofício à Receita Federal do Brasil, para que informe nos autos o endereço 

dos sócios da empresa que figura como polo passivo na presente causa.

4. Consigno, ainda, que após a juntada de resposta da Receita Federal, 

vistas dos autos à parte autora para manifestar-se, no prazo de 15 

(quinze) dias.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 17 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 99462 Nr: 3187-52.2019.811.0039

 AÇÃO: Transferência entre estabelecimentos 
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penais->Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CLEODIMAR DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUZANA SIQUEIRA LEÃO - 

OAB:MT - 24127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3187-52.2019.811.0039

Código n. 99462

1. Vistos.

2. Trata-se de pedido de anuência para acolhimento de preso CLEODIMAR 

DE JESUS, na Cadeia Pública desta cidade e Comarca de São José dos 

Quatro Marcos, formulado pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá-MT.

3. Defesa do reeducando CLEODIMAR DE JESUS, custodiado atualmente 

no estabelecimento prisional localizado na cidade de Cuiabá/MT, e requer a 

transferência do preso para a Cadeia Pública desta cidade e Comarca de 

São José dos Quatro Marcos/MT.

4. Sustenta a Defesa, que o recuperando possui família nesta região 

(esposa e familiares), consoante a grande distância vem prejudicando a 

manutenção dos vínculos familiares, uma vez que os dias de visita na 

unidade prisional todos trabalham e ficam impossibilitados de visitar o 

reeducando.

5. É o breve relatório.

6. Decido.

7. De proêmio, DETERMINO a expedição de ofício ao Superintendente de 

Gestão de Cadeias da SEJUDH, solicitando autorização e atestado de 

vaga para a transferência do recuperando CLEODIMAR DE JESUS, preso 

na Cadeia Pública da cidade de Cuiabá/MT, para a unidade prisional de São 

José dos Quatro Marcos-MT.

8. Aportando informações aos autos, faça-os conclusos imediatamente.

9. Cumpra-se com URGÊNCIA.

São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25814 Nr: 1432-71.2011.811.0039

 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: MARILETE GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 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

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA QUE FIQUE CIENTE 

ACERCA DO ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO FLS. RETRO, NO PRAZO 

LEGAL.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85713 Nr: 470-04.2018.811.0039

 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: RDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS WAGNER GOBATI DE 

MATOS - OAB:13077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:MT 12.669, JACKELINE OLIVERA DA SILVA - 

OAB:8310B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 470-04.2018.811.0039 – cod. 85713

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: RENATO DE OLIVEIRA SANTOS

PARTE REQUERIDA: CRISTIANY DE OLIVEIRA PEZA

INTIMANDO(A, S): Requerente: Renato de Oliveira Santos, Cpf: 

00555474194, Rg: 15754421 SSP MT Filiação: Artur Jannuario dos Santos 

Júnior e Nilda Conceição Oliveira Santos, data de nascimento: 27/12/1985, 

brasileiro(a), natural de Araputanga-MT, casado(a), Endereço: Rua 

Tiradentes, Bairro: Centro, Cidade: Indiavaí-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte Requerente acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das 

custas processuais pendentes, no valor de R$ 413,40 (quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos), no prazo de 05 dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ser lavrada certidão 

de débito e encaminhada ao DCA - Divisão de Controle e Arrecadação e 

Fiscalização do Foro Judicial para protesto.

 Eu, José Antonio Furlaneto - Gestor da CAA, digitei.

 São José dos Quatro Marcos - MT, 6 de fevereiro de 2020.

José Antonio Furlaneto

Gestor da CAA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71278 Nr: 1793-15.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITÓRIA GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDISON MORAES COELHO - 

OAB:19353, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

203, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte para manifestação no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77906 Nr: 1247-23.2017.811.0039

 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: DONIZETE DE SOUZA CARNEIRO

 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:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

203, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte para manifestação no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7906 Nr: 592-42.2003.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR ANTÔNIO LEMES, EDMAR ANTÔNIO 

LEMES & CIA - ME, MARIA DE FÁTIMA LUGATTI, ELESSANDRO JOSÉ 

LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON CARLOS FERREIRA - 

OAB:14391/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 

16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873, SAMUEL MARUCCI - OAB:361322

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFETAR-SE ACERCA DA DEVOLUÇÃO DE CORRESPONDENCIA, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17267 Nr: 489-59.2008.811.0039

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA MARQUES, MANOEL MARQUES SOBRINHO

 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:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) RÉU, PARA MANIFESTAR ACERCA 

DO CALCULO JUDICIAL DE FLS. RETRO. NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 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:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) RÉU, PARA MANIFESTAR ACERCA 

DO CALCULO JUDICIAL DE FLS. RETRO. NO PRAZO LEGAL.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22953 Nr: 574-74.2010.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREUSA B. CORREIA, CREUSA BATISTA 

CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Proc Faz.Públic, MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:MT 16646

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 574-74.2010.811.0039 – cod. 22953

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: CREUSA B. CORREIA e CREUSA BATISTA CORREIA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Creusa B. Correia, CNPJ: 

01199816000159, Endereço: Av. Mato Grosso, Nº 817, Bairro: Centro, 

Cidade: São José dos Quatro Marcos-MT

Executados(as): Creusa Batista Correia, Cpf: 63018659104 Filiação: , 

brasileiro(a), comerciante, Endereço: Av. Mato Grosso, Nº 817, Bairro: 

Centro, Cidade: São José dos Quatro Marcos-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes Executada acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das 

custas processuais pendentes, no valor de R$ 413,40 (quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos) e taxa judiciária no valor de R$ 143,69 

(cento e quarenta e três reais e sessenta e nove centavos), no prazo de 

05 dias, contados da expiração do prazo do presente edital, sob pena de 

ser lavrada certidão de débito e encaminhada ao DCA - Divisão de 

Controle e Arrecadação e Fiscalização do Foro Judicial para protesto.

 Eu, José Antonio Furlaneto - Gestor da CAA, digitei.

 São José dos Quatro Marcos - MT, 6 de fevereiro de 2020.

José Antonio Furlaneto

Gestor da CAA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23945 Nr: 1572-42.2010.811.0039

 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: ANTÔNIO ALVES DE TOLEDO FILHO, ALAIDE GIRATO 

DE TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MENDONÇA, LÉA MARIZA LOPES 

MENDONÇA, JOSÉ ANTONIO MUNIZ, BENEDITA QUITERIA MUNIZ - 

ESPÓLIO

 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:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DOS DOCUMENTOS 

JUNTADOS ÁS FLS. 193, NO PRAZO LEGAL.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59020 Nr: 2370-61.2014.811.0039

 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: ADAUTO DONIZETI RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRASYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS, 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN ALVES DE ANDRADE - 

OAB:194399

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 2370-61.2014.811.0039 – cod. 59020

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ADAUTO DONIZETI RAMOS

PARTE REQUERIDA: EMBRASYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS, 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Embrasystem Tecnologia Em Sistemas, 

Importação e Exportação Ltda, CNPJ: 01029712000104, Endereço: Rua 

Tuiuti, N. 677, Bairro: Centro, Cidade: Indaiatuba-SP

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte Requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas 

processuais pendentes, no valor de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais 

e quarenta centavos) e taxa judiciária no valor de R$ 143,69 (cento e 

quarenta e três reais e sessenta e nove centavos), no prazo de 05 dias, 

contados da expiração do prazo do presente edital, sob pena de ser 

lavrada certidão de débito e encaminhada ao DCA - Divisão de Controle e 

Arrecadação e Fiscalização do Foro Judicial para protesto.

 Eu, José Antonio Furlaneto - Gestor da CAA, digitei.

 São José dos Quatro Marcos - MT, 6 de fevereiro de 2020.

José Antonio Furlaneto

Gestor da CAA

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55711 Nr: 748-44.2014.811.0039

 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: GETÚLIO BRITO LISBOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSÉ DE ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO", 

NILZE JOSÉ DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA(S) PARTES, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DOS DOCUMENTOS 

JUNTADOS ÁS FLS. 91/96, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 73402 Nr: 2840-24.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO CRISTINO ROSA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO ALVAREZ DE 

CAMPOS JÚNIOR - OAB:6.702

 DELIBERAÇÃO:

1. Em análise ao petitório do Ministério Público, decido:

2. Defiro o pedido de prova emprestada referente à oitiva da testemunha 

Divino Santos Souza, devendo sua inquirição nos autos Código 4991 ser 

emprestada/juntada aos presentes autos;

3. Determino, por oportuno, a expedição de Carta Precatória à Comarca de 

Pontes e Lacerda para intimação e inquirição da testemunha Mário Lúcio 

Gomides, podendo esta ser encontrada na seguinte localidade: Sítio Santa 

Cruz, zona rural do município de Vale de São Domingos e de Araputanga, 

no logradouro Rua Chapolin, bairro Jardim dos Ipês, município de 

Araputanga.

4. Por fim, homologo o pedido de desistência da testemunha Luciano 

Batista Delmondes.

5. Considerando que descumpriu o dever de manter atualizado seu 

endereço nos autos, não tendo sido possível sua localização para 

comparecer à audiência de interrogatório, DECRETO A REVELIA de Pedro 

Cristino Rosa.

 6. Às providências. Cumpra-se.

Nada mais havendo, determinou a MMa. Juíza o encerramento. Eu, Stefany 

Brayane Wohlfahrt de Pinho, digitei, sendo que os presentes assinam a 

ata.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Fábio Rogério Sant’Anna Pinheiro

Promotor de Justiça

Paulo Isidório Gonçalves

Defensor Público

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 79934 Nr: 2292-62.2017.811.0039

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MT - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DA SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANDRE HONDA FLORES 

- OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N° 2292-62.2017.811.0039.

CÓDIGO N° 79934

1. Vistos.

2. Intime-se a parte requerida no endereço apresentado pela parte 

requerente em manifestação de ref. 38.

3. Intime-se.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de julho de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 79373 Nr: 2005-02.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELCIMAR GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETELMÍNIO ARRUDA SALOMÉ 

NETO - OAB:MT-9.869

 23.Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na denúncia para CONDENAR o réu NELCIMAR GONÇALVES , 

SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE por 01 (uma) pena 

restritiva de direito, consistente em Prestação Pecuniária, no valor de 02 

(dois) salários mínimos vigentes à época dos fatos, os quais deverão ser 

destinados ao Conselho da Comunidade de São José dos Quatro 

Marcos/MT, na seguinte conta bancária: Banco do Brasil - Agência 

2505-4, Conta Corrente: 22.811-7, CNPJ 32.991.607.0001-77, consoante 

autoriza os artigos 1.604, inciso III, 1.605, inciso II e 1.609, § único da 

CNGC.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS33.Reconheço à ré o direito de apelar em 

liberdade, pois não se vislumbra existirem as condições à decretação de 

sua prisão preventiva, ou seja, encontram-se, nesta fase, ausentes os 

requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal que 

ensejariam a decretação da segregação cautelar da acusada.34.Condeno 

o acusado ao pagamento de emolumentos, despesas e 

custas.35.Intime-se a ré pessoalmente da sentença, nos moldes do art. 

392, inciso II, do Código de Processo Penal.36.Oportunamente, após o 

trânsito em julgado, tomem-se as seguintes providências: A)Lance-se o 

nome do réu no rol dos culpados; B)Comunique-se ao TRE/MT para fins do 

art. 15, inciso III, CR/88;C)Comuniquem-se os institutos de identificação 

estadual e federal;D)Expeça-se guia de execução definitiva, nos termos 

do CNGC;E)Arquivem-se os autos.37.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de novembro de 

2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 68717 Nr: 778-11.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUS DE CARVALHO - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE TAISE CAMANELLI 

OHARA - OAB:mat-1378646

 Autos nº 778-11.2016.811.0039.

Código nº 68717.

1. Vistos.

2. Trata-se de ação para a conversão de amparo assistencial ao portador 

de deficiência em aposentadoria por invalidez, ajuizada por Jesus de 

Carvalho – de cujus, em face do Instituto Nacional de Seguro Social 

(INSS), ambos já qualificados nos autos.

3. Considerando a manifestação de ref. 71, e a anuência tácita da parte 

requerida (ref. 82) DEFIRO o requerimento de habilitação de herdeiros: 

APARECIDA LIMA DE CARVALHO, ROZIANE LIMA DE CARVALHO, 

MARINEUZA DE LIMA CARVALHO, ROBERTO BRAZ DE CARVALHO.

4. Proceda-se a Secretaria com as anotações necessárias para 

retificação da capa dos autos e sistema Apolo.

5. Após, vistas à defensoria pública para se manifestar acerca do que 

requerer de direito, no prazo de 30 (trinta) dias.

6. Intime-se.

 7. 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.: 79567 Nr: 2090-85.2017.811.0039

 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: ADRIANA MACIEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA RAFAELA CARAVIERI 

DOS SANTOS PARDIN - OAB:OAB/MT 21370-O, LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B, MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - OAB:19542/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FEITOS CÍVEIS Nº 2090-85.2017.811.0039

CÓDIGO 79567

1. Vistos.

2. Oficie-se ao Gerente Executivo do INSS para que proceda no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas 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.

3. Para tanto, encaminhe-se ao requerido fotocópia dos documentos 

pessoais da parte autora, tais como RG, CPF, certidão de casamento e/ou 
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nascimento e/ou óbito, inclusive cópia da sentença prolatada nestes 

autos.

4. Com o retorno do ofício, intime-se a parte requerida para cumprir a 

obrigação e comprovar nos autos o cumprimento, sob pena de incorrer em 

crime de desobediência (art. 330, do Código Penal).

5. Após, intime-se a parte autora para manifestar o que entender de 

direito, no prazo legal.

6. Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 17 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 78199 Nr: 1397-04.2017.811.0039

 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: MARIA LÚCIA MARQUIORETO ROCHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO ÁVILA 

NUNES GUIMARÃES - OAB:25714, LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - 

OAB:24233

 1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Leilão Extrajudicial 

ajuizada por Maria Lucia Marquioreto Rocha dos Santos em face de Banco 

Bradesco S/A, ambos já qualificados nos autos.

3. Compulsando os autos, verifico que devidamente intimada, a parte 

requerida deixou de comparecer à audiência de conciliação. Para tal 

situação, previu o legislador a hipótese de sanção: a aplicação de multa 

por ato atentatório à dignidade da justiça, nos moldes do § 8º do art. 334 

do CPC.

4. No ponto, não se vê qualquer justificativa da parte requerida acerca do 

não comparecimento à solenidade, tendo em vista que conforme ref. 166, 

tinha ciência da audiência designada.

5. Ademais, nem se diga que o desinteresse da parte autora na audiência 

de conciliação, afastaria a necessidade da sua presença na audiência 

designada, uma vez que, conforme dispõe o inciso II do § 4º do art. 334 do 

CPC, a solenidade somente não se realizará “quando não se admitir a 

autocomposição”, que não é o caso dos autos.

6. Portanto, entendo que a ausência injustificada da parte demandante 

resulta em ato atentatório à dignidade da justiça.

7. Por todo exposto, diante da ausência da parte requerida à audiência de 

conciliação, APLICO a multa de 2% sobre o valor da causa em favor do 

Estado, na forma do § 8º do art. 334 do CPC.

 8. No mais, devidamente citada, a parte requerida apresentou sua 

contestação, bem como fora impugnado pela parte autora. 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.

9. Após, conclusos para designação de audiência, caso necessário, ou 

prolação da sentença.

10. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de janeiro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89599 Nr: 2417-93.2018.811.0039

 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: RAIANE DE OLIVEIRA MÁRCIO

 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:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

203, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91021 Nr: 3134-08.2018.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPDCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA DE OLIVEIRA 

CLEMENTINO - OAB:27316/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLY APARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:21240/O, GUSTAVO TOSTES CARDOSO - 

OAB:6635/MT, LETÍCIA CAIRES GOMES - OAB:MT 25285/O, MIRIAN 

COSTA CARDOSO - OAB:6.361

 Autos nº. 3134-08.2018.811.0039

Código nº 91021

1. Vistos.

2. Considerando a certidão de fls. 223, determino nova intimação da parte 

autora para se manifestar acerca do memorial de cálculo do Contabilista 

do Juízo, advertindo-se que o silêncio será interpretado como 

concordância ao numérico apurado.

3. No mais, defiro o pleito de fls.225.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63200 Nr: 1268-67.2015.811.0039

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS BEZERRA MORON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON LUIS FERNANDES 

BEATO - OAB:3057/MT

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO (S) DO(S) DOS RÉUS PARA 

APRESENTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS AS ALEGAÇÕES FINAIS NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67614 Nr: 389-26.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NAGESIA DE ANDRADE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B, MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - OAB:19542/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

203, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70970 Nr: 1620-88.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUPÉRCIO ANTÔNIO MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS ACERCA DO DECURSO DE 

PRAZO

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 68871 Nr: 828-37.2016.811.0039

 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): SEBASTIÃO DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETE FERREIRA DE 

QUEIROZ - OAB:MT 18500

 14.Por estas razões, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado SEBASTIÃO DIAS DA 

SILVA, devidamente qualificado, pela ocorrência da prescrição virtual da 

pretensão punitiva estatal. 15.Procedam-se as comunicações pertinentes, 

constantes no art. 965 da CNGC/MT quanto à extinção da punibilidade e 

retificações necessárias.16.Com o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquive-se com as anotações e baixas de estilo. 17.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 Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 89291 Nr: 2250-76.2018.811.0039

 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): VANESSA CRISTINA GASQUES ADÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA DE ANDRADE 

RODRIGUES - OAB:17414/O

 Autos nº. 2250-76.2018.811.0039

 Código 89291

SENTENÇA

1. Vistos.

2. Trata-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado em 

desfavor de VANESSA CRISTINA GASQUES ADÃO, visando apurar a 

prática, em tese, do delito descrito no artigo 331 do Código Penal.

 3. Em análise aos autos, consta que a Autora do fato acima citado aceitou 

a proposta de transação penal feita pelo douto Promotor de Justiça (fl. 28), 

tendo cumprido devidamente com a obrigação que foi acordada, conforme 

comprovantes anexos aos autos (fl. 37/41).

4. É o relatório.

 5. Decido.

6. Tendo em vista que a Autora do fato cumpriu integralmente com a 

obrigação assumida, por analogia, ao disposto nos artigos 84 e artigo 89, 

§ 5º, ambos da Lei 9.099/95, DECLARO extinta a punibilidade de 

VANESSA CRISTINA GASQUES ADÃO, em relação ao fato “sub judice”, 

não implicando este “decisum” em obstáculo à propositura de eventual 

ação civil com espeque nos eventos em apreço (art. 67, II, do CPP c/c art. 

92).

7. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

 8. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 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):

 Cod. Proc.: 18373 Nr: 1569-58.2008.811.0039

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SELMA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A, ALINE COUTINHO ALBURQUERQUE GOMES - OAB:12947 

/ MT, MICHELLE MARTINS CUNHA - OAB:10.837/MT, MONICA 

CRISTINA FELIZARDO VASCONCELLOS - OAB:13237/B

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA QUE FIQUE CIENTE 

ACERCA DO ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO FLS. RETRO, NO PRAZO 

LEGAL.

Comarca de Sapezal

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000939-76.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO EVANGELISTA DOS SANTOS DURANS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (REQUERIDO)

A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DESPACHO Processo: 1000939-76.2019.8.11.0078. 

REQUERENTE: RODRIGO EVANGELISTA DOS SANTOS DURANS 

REQUERIDO: A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, ADVOCACIA GERAL DA 

UNIAO Tendo em vista o teor da petição de id 25657956, por meio da qual 

o autor da demanda informa ter alterado seu domicílio, bem assim 

considerando o caráter itinerante da missiva, com fulcro no art. 262 do 

CPC, remeta-se a presente à Comarca de Sorriso/MT. Consigno que 

deverá ser comunicado ao Juízo de origem acerca da remessa. Às 

providências. Sapezal/MT, 07 de fevereiro de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001308-70.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA OAB - SP150793 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO EZIQUIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SER MANIFESTAR 

ACERCA DA PETIÇÃO JUNTADA PELO RÉU, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81944 Nr: 1014-74.2015.811.0078

 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: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PINTO FLORENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5730, POLLYANA PIMENTA ABUD ROLIM - OAB:19912/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para INTIMAR a parte Requerente através de seus procuradores para no 

prazo de 05 dias requerer o que entender de direito dando rumo ao 

processo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88764 Nr: 408-12.2016.811.0078
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 AÇÃO: Execução de Termo de Ajuste de Conduta->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSOM VALDIR FERREIRA, VIA FÉRTIL 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cardoso Lima - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ORIONE NETO - OAB:3606

 Intimação das partes executadas nas pessoas de seus advogados, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento do saldo das custas 

processuais no valor de R$ 562,98, sendo R$413,40 referente a custas e 

R$148,98 referente a taxas. Estando as mesmas sob pena de 

encaminhamento do débito à Divida ativa ou protesto extrajudicial, sem 

prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça.

Para efetuar o pagamento deverá retirar a guia de recolhimento em : 

www.tjmt.jus.br => Serviços => Guias => Custas e Taxas finais ou 

Remanescentes - Devendo a guia autenticada ser juntada ao processo, 

podendo ser via PEA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 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

 Intima-se as partes do processo da r. sentença prolatada nos autos ref. 

104.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92492 Nr: 1466-50.2016.811.0078

 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: ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THOMSON REUTERS SERVIÇOS ECONOMICOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLAVIA TREVIZAN - 

OAB:330386/SP, CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - 

OAB:11903/MT, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6848, 

JULIANA FERREIRA GOMES DA SILVA - OAB:9.776/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA NISHIOKA - 

OAB:157.847, LUIS ANDRÉ GRANDA BUENO - OAB:160.981

 para INTIMAR a parte Requerente através de seus procuradores para no 

prazo de 05 dias apresentar n. de conta, agência bancária e CPF/CNPJ 

para possiblitar expedição de Alvará Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27798 Nr: 1393-64.2005.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE AMÉRICO MIGUEL DALLA COSTA, ANILCE 

MARIA POYER DALLA COSTA, LUIZ CARLOS DALLA COSTA, HAROLDO 

DALLA COSTA, DERLI DOMINGOS DALLA COSTA, MARISELDA MARIA 

DALLA COSTA, INELVES LÚCIA DALLA COSTA COPPINI, MARIELDA 

DALLA COSTA PADOVAN, ESPÓLIO DE LOURENÇO PADOVAN, ALCIDES 

SOUZA DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCÉLIA RITA DALLA COSTA PAGGI, RUBIN 

NESTOR BENDER, RITA BRASIL BENDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES SOUZA DE ASSUNÇÃO 

- OAB:1914/RO, ELIAS HORÁCIO DA SILVA - OAB:4816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FELICIANO DE 

FIGUEIREDO - OAB:, LUIZ MURILLO DELUCA - OAB:SC/7111, PAULO 

MACARINI - OAB:4021

 Para INTIMAR a parte exequente ALCIDES SOUZA DE ASSUNÇÃO 

através de seus procuradores, para no prazo de 05 (cinco dias retirar e 

ou imprimir Carta Precatória a ser cumprida da Comarca de Taguatinga-DF, 

comprovando a sua Distribuição nos autos no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74732 Nr: 2178-45.2013.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON ALVES CAMPOS - 

OAB:24520/O, TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - OAB:20395/O

 Intima-se o Dr. Gerson Alves Campos, para que se manifeste sobre a 

referida ação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92059 Nr: 1316-69.2016.811.0078

 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: BANCO DO BRASIL S.A, SEBRAE – SERVIÇO 

BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA ALTHAUS DA SILVA - ME, JULIANA 

ALTHAUS DA SILVA, GEISON JULIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte requerente na pessoa de seu(a)advogado(a)para 

ciência da r. Decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93010 Nr: 1673-49.2016.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL, LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELSON ALMEIDA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:5155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora, na pessoa do(a) advogado(a), para ciência 

acerca da certidão do Oficial de Justiça, devendo impulsionar o processo 

no prazo de 5 (cinco) dias para informar novo endereço.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93173 Nr: 1764-42.2016.811.0078

 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: INÁCIO JOSÉ WEBLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JUAREZ TAMIOZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMANTHA BALTIERI 

CARVALHO - OAB:MT 16.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN 

- OAB:20395/O

 Intimo as partes na pessoa de seus advogados para ciência de 

reagendamento da audiência de concilição para o dia 19/03/202, às 15:00.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 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
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 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

 Intiman-se as partes do processo para especificarem as provas que 

pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado da lide no 

prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 73759 Nr: 1311-52.2013.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLESIO PEREIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença de demanda previdenciária em que 

foi expedido o RPV e consequente alvará de levantamento dos valores 

devidos.

 É o necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando o adimplemento da obrigação imposta por meio de 

sentença, nos termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

extingo o processo.

 Alvarás eletrônicos devidamente expedidos.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 88856 Nr: 443-69.2016.811.0078

 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: STELA GUARDA MOYA CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ILMA GRISOSTE 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN SCHNEIDER - 

OAB:15345/MT, RONY DE ABREU MUNHOZ - OAB:11972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

STELA GUARDA MOYA CHAVES ajuizou ação de obrigação de fazer c/c 

pedido de antecipação de tutela em face do MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Após a citação e intimação da requerida, sobreveio manifestação do 

autor, asseverando não possuir interesse no prosseguimento do feito, 

razão pela qual postulou pela extinção da demanda.

 Na sequência, o demandado externou concordância ao pedido de 

desistência apresentado pela requerente.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Considerando o relatado, EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Novo Código de Processo 

Civil.

Condeno a requerente ao pagamento de custas e despesas processuais 

e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

 Registrada a sentença, certifique-se o trânsito em julgado e, após, 

arquivem-se os autos, com as cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 110694 Nr: 2460-10.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LTAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO PIERUCCI DE SOUZA - 

OAB:11273, POLLYANA PIMENTA ABUD ROLIM - OAB:19912/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAÍRA MOURA SOARES - 

OAB:13934

 ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para conceder a guarda 

unilateral em favor da requerida e condenar o requerente ao pagamento 

de alimentos na importância de 50% salário mínimo, mais 50% das 

despesas extraordinárias (vestuário, despesas médicas, medicamentos, 

mensalidade e material escolar, dentre outros), a ser depositado todo dia 

20 de cada mês, na conta bancária indicada.Registre-se o que direito de 

visitas as partes acordaram durante a audiência de conciliação.Sem 

custas e honorários.Publicada em audiência, saem os presentes 

intimados. Registre-se. Após o trânsito o julgado, arquivem-se os autos 

com as cautelas e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76590 Nr: 1079-06.2014.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIRO DE SOUZA - OAB:19.184 A 

MT, RODRIGO MICHELS DE OLIVEIRA - OAB:7.300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3.749

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado para manifestar-se 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76590 Nr: 1079-06.2014.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIRO DE SOUZA - OAB:19.184 A 

MT, RODRIGO MICHELS DE OLIVEIRA - OAB:7.300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3.749

 Intima-se a parte requerida, na pessoa de seu advogado para 

manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de retorno dos autos 

ao arquivo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000234-78.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ALEXANDRE DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BRAGA OAB - MT18010/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUALIA DE SOUZA BARROZO (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000234-78.2019.8.11.0078. AUTOR(A): 

ROBSON ALEXANDRE DE JESUS REU: HUALIA DE SOUZA BARROZO 

Compulsando os autos, verifico que, em pese a decisão inaugural ter sido 

proferida em 29.08.2019, até a presente data não houve a designação de 

audiência conciliatória e, considerando que o requerente informou ter 

tentado a realização de acordo através do Cejusc antes mesmo da 

propositura da ação – restando inexitosa a autocomposição –, dispenso a 

solenidade e determino que se expeça o necessário para a citação da 

requerida para, em 15 (quinze) dias, apresentar contestação. Anoto, por 

oportuno, que, assim manifestando-se as partes, a audiência de 

conciliação poderá ser a qualquer tempo realizada. Com a apresentação 

de resposta, ou transcorrido in albis o prazo legal, intime-se o requerente 

para manifestar-se em prosseguimento. Intimem-se. Cumpra-se. 
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Sapezal/MT, 07 de fevereiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-67.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO SANTANA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA OAB - MT0007300A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000086-67.2019.8.11.0078. REQUERENTE: MARCIO ROBERTO SANTANA 

ANDRADE REQUERIDO: KELLY MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA - ME 

Recebo o cumprimento de sentença e determino as alterações 

necessárias no sistema PJE, nos termos do artigo 1.028, §4º, da CNGC. 

Intime-se a parte executada para pagamento do valor devido, no prazo de 

15 dias (NCPC, art. 523 “caput”). Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo acima, o débito será acrescido de multa de dez por cento (NCPC, 

art. 523, § 1º c/c art. 55 da Lei n. 9.099/95). Efetuado o pagamento parcial, 

a multa incidirá sobre o restante (NCPC, art. 523, § 2º). Por fim, nos termos 

do enunciado 97 do FONAJE ("A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento"), deixa-se de fixar honorários 

advocatícios. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 07 de fevereiro de 

2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-52.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ELI AIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000044-52.2018.8.11.0078. REQUERENTE: ELI AIRES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Defiro o gratuidade da justiça requerida. 

Tendo em vista a tempestividade certificada nos autos, nos termos do art. 

43 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 166 do FONAJE, recebo o recurso 

apresentado nos efeitos devolutivo e suspensivo. Intime-se a parte 

apelada para contrarrazões recursais. Decorrido o prazo acima, 

remetam-se os autos à Turma Recursal competente para julgamento. Às 

providências. Cumpra-se. Sapezal-MT, 7 de fevereiro de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-87.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MABILIS RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000128-87.2017.8.11.0078. REQUERENTE: MABILIS RODRIGUES 

FERREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Defiro o gratuidade da justiça requerida. Tendo em vista a 

tempestividade certificada nos autos, nos termos do art. 43 da Lei n. 

9.099/95 e Enunciado 166 do FONAJE, recebo o recurso apresentado nos 

efeitos devolutivo e suspensivo. Intime-se a parte apelada para 

contrarrazões recursais. Decorrido o prazo acima, remetam-se os autos à 

Turma Recursal competente para julgamento. Às providências. Cumpra-se. 

Sapezal-MT, 7 de fevereiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-46.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

KEROLAYNN ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000079-46.2017.8.11.0078. REQUERENTE: KEROLAYNN ALVES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Defiro o gratuidade da justiça 

requerida. Tendo em vista a tempestividade certificada nos autos, nos 

termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 166 do FONAJE, recebo o 

recurso apresentado nos efeitos devolutivo e suspensivo. Intime-se a 

parte apelada para contrarrazões recursais. Decorrido o prazo acima, 

remetam-se os autos à Turma Recursal competente para julgamento. Às 

providências. Cumpra-se. Sapezal-MT, 7 de fevereiro de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000275-79.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DA SILVA MAIA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN OAB - MT0020395A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIEL ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000275-79.2018.8.11.0078. REQUERENTE: CLAUDIA DA SILVA MAIA 

SOARES REQUERIDO: LUCIEL ALVES DOS SANTOS Considerando o 

relatado, bem como 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 expedido, conforme comprovante 

em anexo. 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. SAPEZAL, 7 de fevereiro de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz(a) de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000683-36.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON ALNOCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLIANA PORTES SODEIRO OAB - MT0011078A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LONTANO TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RIZKALLAH JUNIOR OAB - MS0006125A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL Vistos, etc. Processo: 

1000683-36.2019.8.11.0078. REQUERENTE: GELSON ALNOCH 

REQUERIDO: LONTANO TRANSPORTES LTDA A oposição dos presentes 

embargos se deu dentro do prazo legal, de sorte que, em razão da 

tempestividade, deles conheço. Inicialmente, sabe-se que os aclaratórios 

são ferramentas processuais ofertadas às partes para impugnar decisão 

judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do NCPC), no 

sentido de aclará-la ou integrá-la a realidade dos autos, evitando que 

pontos imprescindíveis ao deslinde restem negligenciados. No caso em 

tela, em que pese estarem os Embargos embasados em hipóteses legais 

de cabimento (omissão), seus fundamentos não sinalizam para a 

ocorrência de tal imperfeição, na medida em que o embargante pretende, 

na verdade, o reexame do mérito da causa, com a desconstituição do ato 

decisório proferido, o que refoge do âmbito da abrangência recursal, 

diante dos estritos limites do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. 

Nesse sentido: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE NÃO 

VERIFICADA – REANÁLISE DE MATÉRIA - ERRO DE JULGAMENTO - 

RECURSO DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. Embargos de Declaração 

tem por objeto sanar omissão, obscuridade ou contradição verificados no 

referido acórdão embargado. A rediscussão de matéria não encontra 

amparo pela utilização de Embargos de Declaração." (TJMT - ED 

16761/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 24/03/2017). Por fim, consoante 

dicção do artigo 1.025 do novo Diploma Processual Civil a mera oposição 

de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria. 

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 1.022 do NCPC, REJEITO os 

Embargos de Declaração opostos pela requerente, mantendo-se incólume 

a sentença prolatada nos autos. Intimem-se. SAPEZAL, 7 de fevereiro de 

2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz(a) de Direito

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10724 Nr: 349-83.2010.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderson da Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cláudia Teixeira Borges 

- OAB:11471-A/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, 

para o fim de ABSOLVER VANDERSON DA SILVA PEREIRA, já qualificado, 

o que faço com fulcro nos art. 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal, pela insuficiência de provas produzidas na esfera judicial, em 

relação a todos os delitos descritos na denuncia.4. PROVIDÊNCIAS 

FINAISCom o trânsito em julgado da presente sentença, comunique-se ao 

Instituto de Identificação da presente sentença absolutória, informando-lhe 

o número do presente feito, bem como o número do inquérito policial, que 

deu origem a presente Ação Penal (artigo 974 e 1453 da 

CNGC).Cumpra-se o Art. 1.387 da CNGC que aduz: “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”.Arbitro a título de honorários advocatícios, conforme tabela XIX 

da OAB/MT, o valor proporcional correspondente a 3 (três) URHs em favor 

da D. Causídica ANA CLÁUDIA TEIXEIRA BORGES, que atuou 

apresentando a defesa preliminar, e, em 07 (sete) URHs os honorários do 

D. Causídico MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS, que participou da 

instrução e apresentou os memoriais finais em favor do denunciado. Via 

de consequência, determino a expedição de competentes certidões de 

honorários.Com o trânsito em julgado e, cumpridas as providências 

alhures, fica desde já autorizado o arquivamento do feito.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Ciência ao Ministério Público. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25315 Nr: 453-65.2016.811.0094

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felício Hirocazu Ikeno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Antonio Pajanoti, Elizabeth de Souza 

Freitas Pajanoti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felício Hirocazu Ikeno - 

OAB:3470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:MT/4757

 Vistos, etc.

Em que pese o postulado de fls. 85, tem-se que já aportou aos autos à 

avaliação dos bens penhorados, consoante se verifica às fls. 63/65, no 

entanto, os executados, neste juízo, não foram devidamente intimados da 

penhora, conforme observação constante às fls. 65/verso, razão pela 

qual este juízo resta impossibilitado de cumprir os demais atos decorrentes 

da penhora, tal como disposto na finalidade da missiva.

Posto isso, não havendo prejuízo da reiteração da missiva para fins de 

cumprimento dos demais atos, após diligenciado o credor e efetivada a 

intimação dos executados, determino a devolução da presente carta 

precatória ao juízo deprecado, constando as homenagens de estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31619 Nr: 867-92.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ieda Maria dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido lançado na exordial, 

para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social INSS a conceder a 

aposentadoria rural por idade nos termos dos artigos 48 § 1º da Lei 

8.231/91 à requerente IEDA MARIA DOS ANJOS, na base de um salário 

mínimo mensal, inclusive 13º salário, devido desde a data do indeferimento 

administrativo, e data de início de pagamento na data desta sentença, via 

de consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.4.(...) CONCEDO à 

requerente a TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO a implementação do 

beneficio no prazo de sessenta (60) dias, após sua comunicação por 

ofício, sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos 

reais(....)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9068 Nr: 703-79.2008.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Betunel Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tabaporã - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Kasakewitch 

Caetano Vianna - OAB:64585/RJ, Mauricio Guterres Rocha - 

OAB:128524/RJ, Rafael de Oliveira Maciel Monteiro - OAB:144483/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802

 Vistos, etc.
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Considerando que no petitório de fls. 75/78 o Município de Tabaporã/MT 

informa que no caso dos autos foi expedido ofício requisitório, quando, 

deveria ter sido expedido precatório, razão pela qual pugna pela correta 

expedição de precatório.

Considerando, ainda, que nos autos consta a expedição de precatório 

requisitório, isto às fls. 54/56, e fls. 57.

Considerando, também, que às fls. 60/62 o Município de Tabaporã/MT 

informa que o débito será incluso na Lei Orçamentário de 2018, nada 

questionando quanto a formalidade atinente ao precatório expedido.

Considerando, por fim, que agora, ultrapassados mais de dois anos da 

data do recebimento do precatório a parte executada se insurge, 

DETERMINO:

I – INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste quanto aos andamentos acima elencados, bem 

como, quanto ao recebimento do precatório em 24/08/2017, sob pena de 

preclusão e prosseguimento da execução em seus ulteriores termos 

expropriatórios;

II – Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e 

intime-se a parte exequente para que, ciente, requeira o que de direito 

para prosseguimento do feito, isto em mesmo prazo.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9389 Nr: 256-57.2009.811.0094

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalfo Nazaro de Alcântara - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cláudia Teixeira Borges 

- OAB:11471-A/MT

 Vistos, etc.

I – Tendo em vista a renuncia de fls. 148, FIXO em 05 (cinco) URHs os 

honorários da D. Causídica Ana Cláudia Teixeira Borges e, NOMEIO o Dr. 

Magaiver Baesso dos Santos para atuar na defesa do requerido citado 

por edital ;

II – No mais, com o retorno dos autos a este juízo, sendo anulada a 

sentença proferida, dê-se vistas ao MPE para, na qualidade de autor da 

ação, requerer o que de direito para prosseguimento do feito;

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9535 Nr: 399-46.2009.811.0094

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Tabaporã - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Betunel Indústria e Comércio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida 

Kasakewitch Caetano Vianna - OAB:64585/RJ, Mauricio Guterres 

Rocha - OAB:128524/RJ, Rafael de Oliveira Maciel Monteiro - 

OAB:144483/RJ

 Vistos.

I – Inicialmente, intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, junte aos autos planilha de cálculo atualizada, a fim de instruir o pleito 

de cumprimento de sentença;

II – Com o aporte, INTIME-SE a Fazenda para pagamento do débito 

perseguido no presente procedimento de cumprimento de sentença, 

podendo opor impugnação em 30 dias (art. 535, do CPC);

III – Não impugnada a execução, expedir-se-á precatório ou requisição de 

pequeno valor em favor do exequente, observando-se o disposto no art. 

100 da Constituição Federal. (art. 535, §3º, I, do CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7305 Nr: 234-04.2006.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alzira Marin Ocon, Rafael Ocon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportes Satélite Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Calvoso Carvalho 

de Mendonça - OAB:6173/MT, Joaquim Felipe Spadoni - 

OAB:6197/MT, Roberto Cavalcanti Batista - OAB:5868-A/MT

 Vistos.

I – DEFIRO o postulado de fls. 679/379-verso, sendo assim, INTIME-SE a 

parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique nos autos 

bens suscetíveis de penhora, atentando-se a ordem de gradação legal, na 

forma do art. 774, V, do CPC, sob pena de ser fixado multa, que poderá 

atingir o montante de 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito 

exequendo;

II – Uma vez ultrapassado o referido prazo, com ou sem manifestação, o 

que deverá ser certificado, INTIME-SE o exequente para se manifestar nos 

autos, mormente requerendo o que de direito para prosseguimento do 

feito, isto no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão;

III – Oportunamente tornem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 33203 Nr: 1756-46.2018.811.0094

 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: JAdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Uma vez cumpridas as determinações constantes na sentença de fls. 

27/28, proceda a Sra. Gestora com o arquivamento do feito, com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32836 Nr: 1531-26.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Parpineli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Apolinário Empreendimentos Imobiliários Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação de obrigação de fazer, que o requerente busca a 

recebimento da presente demanda com concessão de liminar para 

averbação da existência da presente demanda, na matrícula n. 2.902, 

tornando indisponivel o bem até o julgamento desta demanda.

Contudo, verifica-se que não acompanhou os autos cópia da matricula do 

imovel descrito nos autos.

 Destarte, determino a intimação da parte autora, para que emende a inicial 

no prazo de 15 dias, trazendo aos autos cópia icópia da matricula n. 

2.902, sob pena de ser indeferida a inicial, conforme os termos dos artigos 

320 e 321 do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29934 Nr: 2019-15.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanessa Bontempo Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B, SÉRGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - OAB:22252/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC.Condeno a 

requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §3º, do 

Código de Processo Civil, devendo ser aplicada a regra do art. 98, §3º, do 

mesmo Diploma Legal, ficando suspensa a exigibilidade.Intime-se a parte 

autora e em seguida o INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, 

remetendo os autos via postal, nos termos do Convênio firmado entre o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o INSS.PRECLUSA a via 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as 

baixas e anotações de praxe.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29938 Nr: 2022-67.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Aparecida Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B, SÉRGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - OAB:22252/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, e pelo mais que consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente Ação de Concessão de Auxílio-doença e/ou 

Aposentadoria por Invalidez, proposta por Neide Aparecida Alves de 

Souza em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, para 

condenar o requerido a conceder apenas o benefício de auxílio-doença a 

partir da cessação do pagamento na esfera administrativa, via de 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.4.Providências 

FinaisAnoto que o aludido benefício deverá ser pago até que haja a 

reabilitação profissional do autor ou até que seja constatada a 

recuperação da capacidade para o trabalho, ou, ainda, no caso de 

conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, nos termos da lei 

previdenciária.Declaro a natureza alimentícia das prestações, haja vista a 

finalidade do benefício e, assim, CONCEDO à requerente a TUTELA DE 

URGÊNCIA, DETERMINANDO a implementação do beneficio no prazo de 

sessenta (60) dias, após sua comunicação por ofício, sob pena de MULTA 

DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) (...) .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31620 Nr: 868-77.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elvira Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário de Aposentadoria Rural por Idade, ajuizada por ELVIRA 

MONTEIRO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, via de consequência, DECLARO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO 

de MÉRITO. 4.Providências FinaisCom espeque no art. 85, §2º do CPC/15, 

CONDENO a parte requerente em custas e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

que FIXO em 10%, calculado com base no valor da causa. No entanto, em 

face da gratuidade deferida nos autos, resta suspensa a exigibilidade de 

tais verbas, e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da presente sentença, o credor 

demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos 

que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse 

prazo, tais obrigações do beneficiário, nos exatos termos do art. 98, §3º, 

do CPC/15.INTIME-SE a parte autora, após, INTIME-SE o INSS, na pessoa 

de seu Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do 

Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

o INSS.Uma vez precluso o prazo recursal, não havendo requerimentos 

pendentes de apreciação, certifique-se o transito em julgado e arquive-se 

o feito, com as anotações de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32149 Nr: 1174-46.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Davi Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido lançado na exordial, 

para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social INSS a conceder a 

aposentadoria rural por idade nos termos dos artigos 48 § 1º da Lei 

8.231/91 ao requerente DAVI RODRIGUES DA SILVA, na base de um 

salário mínimo mensal, inclusive 13º salário, devido desde a data do 

indeferimento administrativo, e data de início de pagamento na data desta 

sentença, via de consequência, declaro extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo 

Civil.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.Declaro a natureza alimentícia das prestações, haja vista a 

finalidade do benefício e, assim, CONCEDO ao requerente a TUTELA DE 

URGÊNCIA, DETERMINANDO a implementação do beneficio no prazo de 

sessenta (60) dias, após sua comunicação por ofício, sob pena de MULTA 

DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9393 Nr: 252-20.2009.811.0094

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luiza Zanini, Amélio Zanini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinícius Ribeiro Mota - 

OAB:MT10491-B

 Vistos.

Em atenção ao retorno dos autos à este juízo, sendo declarada a nulidade 

da sentença proferida nos autos, visando regular prosseguimento do feito, 

DECIDO:

I – DEFIRO a habilitação nos autos dos sucessores do falecido, os quais já 

se manifestaram às fls. 229/230;

II – Com efeito, dê-se vistas ao Parquet para que, ciente do postulado às 

fls. 229/230, se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22593 Nr: 593-70.2014.811.0094

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cupiuba Indústria e Comércio de Madeiras Ltda 

- ME, Kelly Luciane Correia Santana, Adonias Correia de Santana, Valdir 

Henning, Cleiton Silvestre Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, CESAR ROBERTO BONI - OAB:8268, Sandro 

Lanzarini - OAB:11553 OAB-MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista que as partes foram devidamente intimadas para 

especificarem as provas que pretendem produzir, sendo que, não 

lograram êxito em comprovar a necessidade e os fatos que prendem 

provar com a prova oral em audiência, ao passo que, a prova pericial não 

se faz necessária no caso dos autos, em que não se verifica 

complexidade nas informações que pretende a parte requerida obter, 

DECIDO:

I – EXPEÇA-SE ofício a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – 

SEMA/MT, solicitando informações inerentes à funcionalidade do 

SISFLORA – Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos 

Florestais no ano de 2012, mais especificamente, para que esclareça se a 

atualização e baixa dos dados no referido sistema ocorre de forma 

imediata e automática, bastando a correta inserção de dados pelo usuário 

para que assim o estoque físico da madeira (existente na madeireira) 

reflita o estoque virtual do produto (constante no sistema SISFLORA);

II – Com a resposta do ofício alhures, dê-se vistas ao MPE e, após, aos 

requeridos, para querendo manifestarem no prazo comum de 05 (cinco) 

dias.

III – Ultimadas as providências e ultrapassados os prazos que assistem às 

partes, certifique e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28965 Nr: 1462-28.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tabaporã - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:

 Vistos, etc.

Em atenção ao postulado de 345/347, tendo a parte requerida justificado 

os fatos que pretende provar com a oitiva das testemunhas arroladas, 

DECIDO:

I – DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de junho de 

2020, às 14h00min, ocasião em que serão inquiridas as testemunhas 

arroladas às fls. 348;

II – Em relação à intimação de testemunhas, DEFIRO a intimação pela via 

judicial, em razão de constar nos autos que as testemunhas arroladas 

laboram no serviço público (consoante endereço de localização), sendo 

assim, EXPEÇA-SE competente mandado de intimação.

IV – INTIMEM-SE as partes para comparecimento.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29710 Nr: 1910-98.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Astor Beskow - 

OAB:46561/PR

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, com 

fundamento no art. 226, § 3.º, da Constituição Federal, e art. 1.723, do 

Código Civil JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o 

fim de declarar e reconhecer a união estável de SOLANGE MARTINS 

MACHADO e ALIVINO ADÃO DE OLIVEIRA, que se iniciou em 19/12/2003, 

bem como, para declarar DISSOLVIDA a relação conjugal após 14 anos da 

data do início. E por consequência, com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO.4.Providências FinaisCONDENO as partes nas 

custas e honorários processuais que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, de forma recíproca, sendo os valores distribuídos 

proporcionalmente entre as partes, eis que, cada litigante fora, em parte, 

vencedor e vencido em suas pretensões iniciais, atentando-se ao 

disposto no art. 85, §2º, c/c art. 86, ambos do CPC, bem como, suspensa 

a exigibilidade face a gratuidade que assiste às partes.Fixo, 

proporcionalmente, os honorários do D. Causídico nomeado às fls. 10 em 

06 (seis) URHs (item 15.2 da Tabela XI da OAB), em razão do não 

comparecimento na solenidade de instrução. Expeça-se competente 

certidão para fins de recebimento de referida verba.Uma vez preclusa a 

fase recursal, não havendo requerimentos pendentes de deliberação, 

certifique-se o transito em julgado e arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações de praxe.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 8008 Nr: 255-43.2007.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de juntada da procuração contido às fls. 208/211, 

promovam-se a atualização destes autos no sistema apolo, fazendo 

constar o Dr. Agnaldo Valdir Pires, como causídico da parte autora.

 Do mesmo modo, ao que concerne ao pedido de habilitação do espólio de 

Francisco Assis Dias de Freitas, representado pela inventariante Marisa 

Letícia de Souza Dias de Freitas, devidamente comprovada sua 

nomeação, consoante termo de compromisso acostado à fl. 201, o 

deferimento é medida de rigor.

Neste sentido, a defesa dos interesses do acervo hereditário é exercida 

pelo espólio, representado pelo inventariante, conforme dispõe o artigo 75, 

inciso VII, do Código de Processo Civil, caso existente inventário em 

aberto, incumbindo ao inventariante representar o espólio ativa e 

passivamente, em juízo e fora dele, consoante estabelece o artigo 618 do 

Código de Processo Civil.

De tal forma, defiro a habilitação do espólio de Francisco Assis Dias de 

Freitas, consoante requerido às fls. 190/192.

 Certifique nos autos do inventário judicial, em trâmite nesta Comarca a 

habilitação da inventariante nestes autos, além dos dados do presente 

processo.

 No mais, expeçam-se as devidas requisições de pequeno valor.

 Após, comunicado o pagamento das RPVs, voltem-se os autos 

novamente conclusos, para deliberar sobre o pedido de expedição de 

Alvará Judicial para levantamento de valores.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 35393 Nr: 1026-98.2019.811.0094

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronildo Hilário Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO RAFAEL LANZARINI - 

OAB:OAB/MT 18.821

 Vistos.

 Para realização do ato deprecado designo o dia 18 de fevereiro de às 

16h45min.

 Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data designada nos termos 

do art. 392 da CNGC.

Ciência ao Ministério Público Estadual.

 Intimem-se todos.

 Às providências. Expeça-se o necessário.
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 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 35404 Nr: 1027-83.2019.811.0094

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Moreira Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lauro Everson Casasus 

Figueiredo - OAB:6539/MT

 Vistos.

 Para realização do ato deprecado designo o dia 18 de fevereiro de às 

16h30min.

 Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data designada nos termos 

do art. 392 da CNGC.

Ciência ao Ministério Público Estadual.

 Intimem-se todos.

 Às providências. Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 35443 Nr: 1048-59.2019.811.0094

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo de Souza Delfino Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE NAVARRO 

GUARIZA - OAB:OAB/PR 68.527

 Vistos.

 Para realização do ato deprecado designo o dia 18 de fevereiro de às 

17h30min.

 Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data designada nos termos 

do art. 392 da CNGC.

Ciência ao Ministério Público Estadual.

 Intimem-se todos.

 Às providências. Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 35594 Nr: 1145-59.2019.811.0094

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLEFE MORAES DE JESUS - 

OAB:OAB/PR 28.989

 Vistos.

 Para realização do ato deprecado designo o dia 18 de fevereiro de 2020, 

h15min.

 Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data designada nos termos 

do art. 392 da CNGC.

Ciência ao Ministério Público Estadual.

 Intimem-se todos.

 Às providências. Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010095-91.2014.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JOSE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS OAB - MT5802-A (ADVOGADO(A))

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

8010095-91.2014.8.11.0094. REQUERENTE: MARCELO JOSE DOS 

SANTOS REQUERIDO: CARRASCO & SILVA LTDA - ME Vistos, etc. 1. Em 

atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de sentença, 

considerando que o exequente oralmente formulou o pedido perante o 

servidor deste Juizado, sendo reduzido a termo e acostado aos autos, em 

obediência aos princípios norteadores desta justiça especializada, ante a 

notícia do falecimento do Patrono que assistia o autor nesses autos, 

determino o prosseguimento do feito em sua fase executiva, para tanto, 

remetam-se os autos ao Contador Judicial para fins de elaboração de 

planilha de cálculo atualizada; 2. Ultimada aludida providência, INTIME-SE o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante do débito acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos 

do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. 

Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do executado, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do 

feito. 3. Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11086 Nr: 708-33.2010.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizandra Cristina dos Santos Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Motorola Industrial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Fonseca de Mello 

- OAB:SP/222.219

 SENTENÇA

Trata-se de Cumprimento de Sentença, onde consta como exequente 

Elizandra Cristina dos Santos Barreto e executada Motorola Industrial Ltda.

Devidamente intimada, para cumprimento voluntário da sentença a 

executada permaneceu silente.

 Deste modo, foi efetuada a penhora de dinheiro pertencente a executada 

em instituição financeira, via BACEJUD, sendo liberado o valor penhorado 

em favor da exequente, diante da ausência da interposição de embargos.

Sobreveio às fls. 236/239, manifestação da parte executada pugnando 

pela liberação do valor bloqueado via sistema BACENJUD, em seu favor, 

ao argumento de que já havia depositado em juízo o valor correspondente 

ao débito exequendo, consoante comprovante de depósito que 

acompanhou a manifestação e/ou a liberação do valor depositado 

judicialmente em favor da exequente.

 Em continuação a executada, pugna pela extinção da ação pelo 

pagamento integral da dívida.

 Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Era o necessário a relatar. Fundamento.

 Em que pese, a executada ter acostado aos autos comprovante de 

deposito do valor devido à exequente (fl. 238), tal manifestação foi 

posterior a realização de bloqueio judicial e consequentemente seu 

levantamento em favor da exequente.

 Desta forma, considerando que o débito executado foi devidamente 

quitado, mediante a expedição de alvará judicial em favor da exequente, 

conclui-se que a presente ação perdeu seu objeto.

 Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Destarte, defiro o pedido contido no item II de fls. 237/237-verso e 

determino o levantamento do valor depositado na conta judicial consoante 

informado à fl. 237, para tanto expeçam-se alvará judicial em favor da 

executada. Proceda-se a secretaria da Vara Única ao necessário para 

levantamento.

 Sem custas, nos termos do art. 54 da lei 9.099/95.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

 Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Tapurah
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Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA Nº 04/2020/DF

 O Excelentíssimo Senhor Bruno César Singulani França, Juiz de Direito 

Diretor do Foro na Comarca de Tapurah, Estado do Mato Grosso, na forma 

da lei e no uso de suas atribuições legais,

 Considerando a escala anual de férias dos servidores lotados na 

Comarca de Tapurah para o exercício de 2020.

RESOLVE:

 CONCEDER a Senhora EMILLY DANIELLI ALOISIO CARDOSO DA SILVA , 

matrícula 30137, Assessor de Gabinete II, PDA-CNE-VIII, 20 (vinte) dias de 

férias referentes os exercício de 2019, no período de 10 a 29 de fevereiro 

de 2020.

 Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Tapurah-MT, 6 de fevereiro de 2020.

 Bruno César Singulani França

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000363-90.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO NILSO NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS OAB - MT16472-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

Sob orientação do MM. Juiz de Direito desta Comarca, Dr. Bruno César 

Singulani França, designo audiência de conciliação, a ser realizada em 

18/03/2020, às 15h30min, promovendo-se a intimação das partes para 

comparecer ao ato devidamente assistidas. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63609 Nr: 1410-53.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU JOSÉ DE CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por seu procurador, 

para que no prazo de 15 dias recolher a diligência do Oficial de Justiça por 

meio da Guia emitida no endereço , link do site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso e apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos 

autos, a fim de que seja dado cumprimento ao ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59161 Nr: 1834-32.2017.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar quanto à devolução da 

missiva, com o cumprimento de citação negativa e requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61203 Nr: 3096-17.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONORIO ROBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950, GEANE FRANCHESCA MONTEIRO - OAB:MT/24.393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que decorreu o prazo requerido pelo 

requerente, assim, impulsiono os autos para intimar a parte autora, por 

meio de sua procuradora, para no prazo de 15 dias dar prosseguimento 

ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16230 Nr: 849-83.2005.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eternit S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romeu Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleverson Gomes da Silva - 

OAB:183333/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias dar prosseguimento ao feito e 

requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41270 Nr: 54-96.2013.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino Rosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para manifestação no prazo de 15 dias quanto aos cálculos 

judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52131 Nr: 621-25.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS AUTOPEÇAS LTDA ME, Dorli de Fatima 

Vilas Boas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Correa da Silva 

- OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que foi efetuada a penhora, avaliação do imóvel descrito na 

matrícula 1.982, SRI de Tapurah, bem como a intimação da executada Dorli 

e MDS, todavia, extrai da referida certidão da matrícula 1.982 que a 

executada Dorli é casada em comunhão universal de bens com Mauro 

Ferreira da Silva, desta feita, em observância ao teor do art. 842, CPC, 

impulsiono os autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, por meio da Guia emitida no endereço , link do site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o mandado de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54389 Nr: 1858-94.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MIGUEL DIER, FRANCISCO DIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20.495-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a devolução da missiva, com citação positiva dos executados, 

certifico que não há informações de pagamento ou a oposição de 

embargos à execução, assim, impulsiono os autos para intimar a parte 

exequente, por meio de seu procurador, para no prazo de 15 dias indicar 

bens passíveis de penhora e apresentar planilha de débito atualizado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 58836 Nr: 1613-49.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Steinbach, Renate Hoffmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON COVRE - OAB:MT 

15.255, FERNANDA DENICOLO - OAB:MT 17.713

 Vistos,

Defiro a desistência da oitiva das testemunhas, conforme requerido pela 

defesa.

Defiro o desentranhamento das fls. 69/70, pois estranhas ao feito.

Junte-se os antecedentes criminais dos réus no feito.

Considerando que não houve requerimento de diligências cuja 

necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução 

(art. 402, CPP), declaro encerrada a instrução. Remetam-se os autos ao 

Ministério Público para apresentação de alegações finais, nos termos do 

artigo 403, §3º, CPP. Após, intime-se a defesa para a mesma finalidade, no 

prazo legal.

 Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 58838 Nr: 1615-19.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Steinbach

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON COVRE - OAB:MT 

15.255, FERNANDA DENICOLO - OAB:MT 17.713

 Vistos,

Considerando que não houve requerimento de diligências cuja 

necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução 

(art. 402, CPP), declaro encerrada a instrução. Remetam-se os autos ao 

Ministério Público para apresentação de alegações finais, nos termos do 

artigo 403, §3º, CPP. Após, intime-se a defesa para a mesma finalidade, no 

prazo legal.

 Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 16450 Nr: 1142-53.2005.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI UNAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Taiana Castrillon Dionello - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O delito imputado ao indiciado, com qualificação nos autos, fora previsto 

no artigo 233, do Código penal, que prevê pena de reclusão de 03 (três) 

meses a 01 (um) ano, tendo a denúncia sido recebida em 01/06/06 (fls. 

30).

 Em que pese o processo ter ficado suspenso pelo tempo equivalente o 

prazo prescricional (fls. 51, em 23/03/2007), tornou a correr normalmente 

em 22/03/11, de modo que operou-se a prescrição em 22/03/2015.

O artigo 107, parágrafo IV, 1º figura do CP, prevê a extinção da 

punibilidade pela prescrição e o artigo 109, V do mesmo instituto jurídico, 

regulamenta a prescrição punitiva da pena antes de transitar em julgado a 

sentença condenatória, regulando-se pela pena aplicada em abstrato e 

verificando-se os prazos fixados no mesmo, que no caso destes autos se 

dão em 04 (quatro) anos.

 No caso vertente o prazo que medeia entre a data do recebimento da 

denúncia até a presente data é superior a 04 (quatro) anos, tempo 

suficiente para o reconhecimento da prescrição punitiva do Estado.

 Ante o exposto, julgo e declaro por sentença, extinta a pretensão punitiva 

da pena, contra Claudinei Nunes da Silva e o faço com fulcro nos artigos 

107, IV, 1º figura, artigo 109, inciso V todos do Código Penal.

 Sem custas, transitado em julgado, arquive-se.

 P.R.I.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 48404 Nr: 775-77.2015.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DA CRUZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 (...) Diante de todo o exposto, e de tudo mais que dos autos consta, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado na Denúncia, para:a) 

CONDENAR o acusado JOÃO BATISTA DA CRUZ SILVA, qualificado na 

Denúncia, como incurso nas penas do art. 14, caput, da Lei nº 

10.826/03;b) Reconhecer a prescrição punitiva ao crime previsto no art. 

329, Código Penal, o acusado JOÃO BATISTA SOUZA SILVA.Por 

imperativo legal, passo à dosimetria da pena considerando as 

circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e obedecendo ao sistema trifásico 

do art. 68, CP: 1ª. Fase - Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código 

Penal)a) o acusado é imputável, era-lhe exigível conduta diversa e tinha 

plena consciência da ilicitude de seus atos, portanto sua culpabilidade 

está evidenciada, sendo bastante reprovável o seu comportamento; b) 

não há notícia de que possua maus antecedentes; c) sua conduta social 

presume-se boa, por ausência de elementos desabonadores; d) 

personalidade, não há dados técnicos nos autos para aferi-la; e) sobre os 

motivos do crime não há maiores elementos além dos já próprios do tipo 

penal; f) quanto às circunstâncias do crime, fogem àquelas já reprimidas 

pelo tipo penal;g) as consequências extrapenais, não fogem à normalidade 

da tipificação; h) a situação econômica do réu é boa.i) nessa espécie de 

delito, não há que se falar em comportamento da vítima que pudesse ter 

contribuído à prática do delito.Analisadas as circunstâncias judiciais do 

caput do artigo 59 do Código Penal, vê-se que há uma preponderância de 

circunstâncias favoráveis ao réu, assim sendo, observando o sistema 

trifásico consagrado no art. 68, do CP, pela prática do Crime de Porte Ilegal 

de Arma previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, fixo-lhe a pena-base em 02 

(dois) anos de reclusão. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 57214 Nr: 746-56.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONILSON RONALDO ZUCONELLI MENDEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Vistos,

Objetivando garantir a plenitude de defesa, bem como tendo em vista que 

a Defensoria Pública deixou de atuar nesta comarca, nomeio o advogado 

Fernando de Matos Borges, OAB/MT n.11068/B, para patrocinar os 

interesses do acusado neste feito.

 Tendo em vista que o acusado não foi encontrado para ser intimado no 

endereço constante nos autos (fls. 55), aplico-lhe os efeitos do artigo 367 

do Código de Processo Penal

Homologo a desistência da oitiva da vítima Maiara Camila dos Santos Luiz, 

bem como de Lucas Aparecido de Morais e Jarley Gomes de Menezes, 

conforme requerido pelo Ministério Público.

 Considerando que não houve requerimento de diligências cuja 

necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução 

(art. 402, CPP), declaro encerrada a instrução.

 SENTENÇA

Vistos,

Relatório e fundamentação conforme gravação anexa.

Dispositivo
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Do exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na 

denúncia, e ABSOLVO o acusado Jonilson Ronaldo Zuconelli Mendez da 

infração penal prevista no artigo 21 da lei de contravenções penais, tudo 

nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Fixo honorários ao dr. Fernando de Matos Borges, OAB/MT n.11068/B, no 

importe de 01 URH (R$ 928,51 - novecentos e vinte e oito reais e 

cinquenta e um centavos) - Tabela de Honorários da OAB/MT - a título de 

honorários, devendo ser suportado pelo Estado de Mato Grosso.

Saem os presentes intimados.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as baixas e 

cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 56724 Nr: 482-39.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIVALDO DE SOUSA COSTA, JOSE 

FRANCISCO DOS SANTOS PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Vistos.

Objetivando garantir a plenitude de defesa, bem como tendo em vista que 

a Defensoria Pública deixou de atuar nesta comarca, nomeio a advogada 

Fábia Cristina Walter, inscrita na OAB/MT sob o nº OAB/MT 16.136/O, para 

patrocinar os interesses dos acusados neste feito.

 Defiro o pedido da defesa, devendo apresentar endereço no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Sobrevindo endereços do acusado, venham os autos conclusos para 

designação audiência, caso residam nesta comarca. Residindo em 

comarca diversa, expeça-se carta precatória com prazo de 60 (sessenta) 

dias.

Com o retorno da missiva, ao Ministério Público para alegações finais.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 56888 Nr: 566-40.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI PEDROSO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Vistos.

Objetivando garantir a plenitude de defesa, bem como tendo em vista que 

a Defensoria Pública deixou de atuar nesta comarca, nomeio a advogada 

Fábia Cristina Walter, inscrita na OAB/MT sob o nº 16.136/O, para 

patrocinar os interesses do acusado neste processo.

Defiro a desistência da oitiva da testemunha Alex Rodrigues Alves Lima.

Considerando que não houve requerimento de diligências cuja 

necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução 

(art. 402, CPP), declaro encerrada a instrução.

 SENTENÇA

Vistos,

Relatório e fundamentação conforme gravação anexa.

Dispositivo

Do exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na 

denúncia, e ABSOLVO o acusado Claudinei Pedroso dos Santos da 

infração penal prevista no artigo 129, §9º, do Código Penal, tudo nos 

termos do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Fixo honorários à advogada Fábia Cristina Walter, inscrita na OAB/MT sob 

o nº16.136/O, no importe de 01 URH (R$ 928,51 - novecentos e vinte e oito 

reais e cinquenta e um centavos) - Tabela de Honorários da OAB/MT - a 

título de honorários, devendo ser suportado pelo Estado de Mato Grosso.

Restitua-se a fiança prestada às fls. 27.

Saem os presentes intimados, manifestando que não pretendem recorrer.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as baixas e 

cautelas de estilo.

Dou esta por lida e publicada em audiência e dela intimadas as partes. 

Registre-se e Comunique-se.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66506 Nr: 3092-43.2018.811.0108

 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: MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para a intimação da parte autora, por seu procurador, 

para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto ao laudo pericial médico 

carreado aos autos as fls.54/58.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-68.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR SANTOS CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

1000078-68.2017.8.11.0108. REQUERENTE: MARCOS ANTONIO SILVA 

GOMES REQUERIDO: ALMIR SANTOS CARDOSO VISTOS. INTIME-SE a 

parte autora para se manifestar sobre o que lhes entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Tapurah/MT, data do sistema. 

Bruno César Singulani França Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-66.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ABILIA OLIVEIRA DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR FERNANDEZ DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

1000093-66.2019.8.11.0108. REQUERENTE: MARIA ABILIA OLIVEIRA DE 

PAULA REQUERIDO: VILMAR FERNANDEZ DE SOUZA Vistos etc., 

Verifica-se nos autos que a parte autora não tomou conhecimento da 

proposta feita pela parte ré em sua contestação de id. 20060758, qual seja 

o pagamento do valor de R$ 1.076,16 (um mi e setenta e seis reais e 

dezesseis centavos) em 4 (quatro) parcelas iguais e sucessivas de R$ 

269,04 (duzentos e sessenta e nove reais e quatro centavos). Desta 

forma, intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias manifestar 

sobre a proposta de acordo feita na contestação de id. 20060758. Após 

conclusos. Nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 encaminho os 

autos ao Juiz Togado para análise e manifestação. Tapurah/MT 06 de 

fevereiro de 2020. Fábia Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. Após análise 

do processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO 

integralmente as sugestões do Juiz Leigo. Tapurah/MT, data do sistema. 

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-46.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MERIELLE GRANCE ALCAMENDIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT9601-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

1000116-46.2018.8.11.0108. REQUERENTE: MERIELLE GRANCE 

ALCAMENDIA REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA Vistos e analisados. Presentes os pressupostos processuais e as 

condições da ação, estando em ordem e não vislumbrando nulidades, 

DECLARO SANEADO O PROCESSO. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 02 de abril de 2020, às 13:30 horas. Intime-se as 

partes apresentar o rol de testemunhas até 05 (cinco) dias antes da 

audiência. As testemunhas, até o máximo de três para cada parte, 

comparecerão à audiência de instrução e julgamento levadas pela parte 

que as tenha arrolado, independentemente de intimação. Sejam as partes 

cientificadas de que deverão estar acompanhadas de seus respectivos 

patronos, conforme disposto no art. 9º, inciso I da Lei nº 9.099/95, e caso 

alguma das partes sejam hipossuficiente, deverá solicitar a assistência da 

Defensoria Pública ou nomeação de Advogado Dativo, conforme o caso. A 

teor do que dispõe o art. 455 do CPC/15, 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. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tapurah/MT 06 de fevereiro de 2020. 

Fábia Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo. Cumpra-se. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010007-74.2015.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

DASLEI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO LUIZ JEVINSKI OAB - MT12727-O (ADVOGADO(A))

AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO OAB - MT0012584A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR LOPES (REQUERIDO)

JEFFERSON LOPES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT9601-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DECISÃO Processo: 

8010007-74.2015.8.11.0108. REQUERENTE: DASLEI DA SILVA 

REQUERIDO: JEFFERSON LOPES, JULIO CESAR LOPES Vistos. 

Considerando que o dinheiro é o primeiro item no rol de preferência de 

penhora (artigo 835, inciso I do CPC), com fulcro nos artigos 837 e 854, 

ambos do CPC, procedo, neste instante, o comando de bloqueio do valor 

da dívida R$ 12.514,23 (doze mil quinhentos e quatorze reais e vinte e três 

centavos) em conta bancária e aplicações financeiras da parte executada 

JEFFERSIN LOPES E JULIO CESAR LOPES (CPF: 021.223.021-27 E 

040.699.231-28), através do sistema BACENJUD. Existindo saldo bancário 

disponível e transferido para a Conta Única do TJMT, proceda-se com 

providências necessárias para a imediata vinculação neste processo dos 

valores transferidos. Neste caso, constituo a resposta do sistema 

BACENJUD como Termo de Penhora para todos os efeitos legais. Sendo 

negativa ou insuficiente a resposta do sistema do BACENJUD, de imediato, 

proceda-se também busca no sistema RENAJUD com o objetivo de 

encontrar veículos disponíveis para penhora. Havendo veículo em nome 

do devedor e sem restrição, proceda-se imediatamente a constrição. Com 

a resposta dos comandos realizados pelos sistemas eletrônicos, estimado 

em 72 horas, junte-se nos autos. Restando frustrada a tentativa de 

penhora, intime-se a parte devedora para que, no prazo 15 dias, indiquem 

quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus 

respectivos valores, acompanhado da prova de propriedade e, se for o 

caso, certidão negativa de ônus. Esgotado o prazo concedido ao devedor, 

intime-se a parte credora para que, no prazo de 15 dias, manifeste nos 

autos e, caso necessário, diligencie junto aos cartórios extrajudiciais em 

busca de imóveis disponíveis para penhora, ou especifique outros bens 

móveis para penhora, sob pena de arquivamento. Impõe destacar que, 

caso a parte credora prefira realizar novo comando pelos sistemas on line 

sem aproveitar a oportunidade de penhorar outros bens, basta reiterar o 

pedido, todavia, desde já, advirto que, restando novamente frustrado o 

comando, o processo será arquivado, conforme o caso. Se já houve TRÊS 

TENTATIVAS frustradas de penhora on line, renove-se a conclusão (para 

Decisão sobre Arquivamento) Havendo êxito na tentativa de penhora, 

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. Expeça-se alvará de liberação do 

valor incontroverso. Cumpra-se. Tapurah/MT, data do sistema. Bruno 

César Singulani França Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-26.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

NAPOLEAO ROBERTO DE MAIA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA GALLI PREUSSLER OAB - MT25622/O (ADVOGADO(A))

CRISLEI CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA OAB - PR75577 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

1000279-26.2018.8.11.0108. INTERESSADO: NAPOLEAO ROBERTO DE 

MAIA REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, EB 

COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos etc., Decido. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulado com 

Repetição de Indébito, Dano Moral e Tutela de Urgência proposta por 

Napoleão Roberto de Maia em desfavor de Banco Losango S.A e EB 

Comércio de Eletrodomésticos S.A. Nota-se que a parte autora não 

compareceu à audiência de conciliação realizada em data de 10.9.2019, 

(id. 24210940), mesmo devidamente intimada da data via DJ Eletrônico 

publicado em 6.8.2019, e até a presente data não apresentou qualquer 

justificativa a ausência. Diante da contumácia da parte autora, julgo extinto 

o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei nº 9.099/95), 

CONDENO a parte autora no pagamento das custas processuais, 

conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo 

repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das 

custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Registre-se, publique-se, intimem-se. Submeto os autos 

ao MM. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Tapurah/MT 02 de fevereiro de 2020. Fábia 

Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e, nos termos do artigo 40 da lei 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença acima redigida para que produza seus regulares efeitos legais. 

Com o trânsito, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, 

manifeste o autor o interesse na execução da sentença. Tapurah/MT, data 

do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067410/2/2020 Página 682 de 703



Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-19.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERLANIA MACHADO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLAUS GIACOBBO RIFFEL OAB - RS0075938A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

1000079-19.2018.8.11.0108. REQUERENTE: ANDERLANIA MACHADO DE 

CARVALHO REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos 

etc., Decido. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

cumulado com Indenização por Danos Morais proposta por Anderlania 

Machado de Carvalho em desfavor de Itapeva VII Multicarteira Fundo de 

Investimento em Direito Creditório Não Padronizados. Nota-se que a parte 

autora não compareceu à audiência de conciliação realizada (id. 

25734839), mesmo devidamente intimada da data via DJ Eletrônico 

publicado em 6.11.2019, e até a presente data não apresentou qualquer 

justificativa a ausência. Logo, a extinção do feito, sem resolução do 

mérito, é medida que se impõe, em razão da inércia da parte reclamante, 

demonstrando de forma inequívoca o desinteresse pelo prosseguimento 

do feito. Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente reclamação, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51 da Lei n. 9.099/95 e 

art. 485, inciso II, do Código de Processo Civil. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei nº 9.099/95), CONDENO a parte autora no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Publique-se, Registre-se, 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tapurah/MT 

06 de fevereiro de 2020. Fábia Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. Após 

análise do processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO 

integralmente as sugestões do Juiz Leigo e, nos termos do artigo 40 da lei 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza seus 

regulares efeitos legais. Com o trânsito, não havendo o cumprimento 

voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na execução da 

sentença. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010059-70.2015.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO SANTO SIRLONI SETTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. DE MATOS JUNIOR EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

8010059-70.2015.8.11.0108. EXEQUENTE: ERNESTO SANTO SIRLONI 

SETTE EXECUTADO: A. S. DE MATOS JUNIOR EIRELI - EPP Vistos etc. 

Dispenso o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9099/95. Decido. De acordo 

com o artigo 485, inciso III do Novo Código de Processo Civil, extingue-se o 

processo quando: “III – por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”; No 

presente caso, a parte autora não deu andamento ao feito, embora 

devidamente intimada, via telefone, para no prazo de 5 (cinco) dias 

informar o endereço atualizado da ré, em data de 8.4.2019, id. 19241946. 

Ante ao exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no que dispõe o artigo 485, inciso III, do NCPC. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intime-se. Nos termos do artigo 40 de Lei nº 9.099/95, submeto os autos 

ao MM. Juiz Togado para apreciação e providencias. Tapurah/MT, 06 de 

fevereiro de 2020. Fábia Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. Após análise 

do processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO 

integralmente as sugestões do Juiz Leigo e, nos termos do artigo 40 da lei 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza seus 

regulares efeitos legais. Com o trânsito, não havendo o cumprimento 

voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na execução da 

sentença. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010097-19.2014.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE ZANATTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PULIDO GUADANHIN OAB - MT0011006A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAYMOND EDWARD KRAUSE (REQUERIDO)

LUCAS MIGUEL HERMANN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR OAB - MT0007875A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

8010097-19.2014.8.11.0108. REQUERENTE: ANDRE HENRIQUE ZANATTA 

REQUERIDO: RAYMOND EDWARD KRAUSE, LUCAS MIGUEL HERMANN 

Vistos etc., Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e 

Materiais proposta por André Henrique Zanatta em desfavor de Raymond 

Edward Krause e Lucas Miguel Hermann. Sustenta a parte autora que na 

madrugada do dia 22.12.2013 parou na Av. Romualdo Allievi, centro, em 

frente a loja BLM para conversar com seu amigo Thiago Diel e que 

passados aproximadamente cinco minutos de conversa os réus 

desmotivadamente passaram a agredir o autor. Que após as agressões 

iniciais o autor conseguiu levantar e, atordoado pelas pancadas que levou 

na cabeça, foi até seu veículo, dirigiu alguns metros, teve que parar por 

ainda encontrar-se atordoado, momento em que os réus o retiraram do 

veículo e novamente o agrediram o autor com socos, chutes além de 

danificaram seu veículo, aparelho celular e ocasionarem danos físicos no 

próprio autor. Os réus por sua vez alegam que o autor chegou onde eles 

estavam, já embriagado, falando que “nessa rodinha só tem pau no cú, 

viadinho, só gente que gosta de dá o cú”, ou seja, provocando os réus, e 

saiu. Passado pouco tempo o autor retornou ao local proferindo 

novamente palavras de baixo calão, passando a discutir com o 2º réu 

(Lucas Miguel Hermann) e ambos se empurraram. Que o 1º (Raymond 

Edward Krause) apartou a briga e pediu para o autor ir embora para não 

arrumar confusão. Que o autor passou na rua xingando os réus e investiu 

o veículo contra os réus. Que novamente parou no mesmo lugar em que 

se encontravam os réus com algumas garrafas de cerveja nas mãos e 

entregou para alguns amigos que ali se encontravam e se dirigiu ao 2º réu 

e arremessou a garrafa que estava em suas mãos, vindo novamente 

entrarem em vias de fato, dessa vez com o 2ª réu junto. Decido. 

Inicialmente, deixo analisar as preliminares alegadas em contestação vez 

que as mesmas já foram devidamente analisadas e decididas no id. 

5639801. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento, 

mormente após audiência de instrução realizada com a oitiva de 

testemunhas. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil/2015 que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. A inteligência do artigo 

6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

Lei e às exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. Essas premissas forçam reconhecer 

que a improcedência dos pedidos feitos pelo autor é a medida que se 

impõe. Explico. Das provas trazidas aos autos, em especial o relato de 
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testemunhas, que foram arroladas pelo próprio autor, tem-se que tanto o 

autor como os réus estavam embriagados no momento das agressões, 

situação em que as pessoas ficam mais propensas a agir de forma a não 

medir as consequências de seus atos. Relata ainda a testemunha Thiago 

Afonso Diel que o autor estava bem alterado pois estava ingerindo vodka 

pura e que já havia alertado o mesmo para ir embora para não dar 

confusão. Diante do relato da mesma testemunha a desavença começou 

porque o autor ao se despedir de todos que estavam no local em especial 

do 2º réu este negou-se em “pegar na sua mão” e ele teria se irritado com 

essa atitude, iniciando as agressões verbais e físicas contra os réus. 

Assim diante de todos os fatos apurados na presente ação, tenho que a 

desavença e as vias de fato ocorreram por culpa do próprio autor, pois, 

sob a influência de bebida alcóolica a ponto de estar alterado e não medir 

as consequências de suas ações, passou a ofender os que estavam no 

local, não sendo a conduta que se espera em uma sociedade, tanto do 

autor como dos réus. A par disso, não há que se obrigar que os réus 

sejam injustamente ofendidos sem que possa esboçar a mínima reação. 

Não se está a dizer que as desavenças havidas no cotidiano sejam 

resolvidas pela força física. Ocorre que, pelo modo como os fatos se 

sucederam, restou provado nos autos que o próprio autor se colocou em 

situação periclitante, provocando injustificadamente os agressores, ao 

proferir xingamentos e palavras de baixo calão, ao que foi empurrado. A 

quizila foi apartada momentaneamente e o autor dirigiu-se ao seu veículo. 

Não satisfeito, tentou retornar ao local, oportunidade em que foi advertido 

pela testemunha Thiago. Sobressai, ainda, da instrução que o autor partiu 

para o embate físico com os adversários, mesmo cônscio de que estava 

em situação de inferioridade numérica, tendo arremessado, inclusive, uma 

garrafa contra eles, pelo que, com essa atitude, assumiu o risco de vir a 

ser atingido com golpes e não ter a melhor sorte no confronto, como 

efetivamente ocorreu. Dessume-se que houve agressões recíprocas, tudo 

deflagrado com o estopim que foi a agressão com o arremesso da garrafa 

pelo autor contra os réus, conforme narrado pela testemunha Thiago. Do 

vídeo da câmera de segurança juntado aos autos, é possível notar aos 14 

segundos que o autor inicia o ataque físico contra um dos contendores, 

tendo a briga se desenvolvido no solo. O embate corporal durou ao todo 

15 segundos. Tendo a barafunda sido novamente dissipada, o autor tomou 

seu veículo e pôs-se proferir xingamentos contra os réus, segundo relata 

a testemunha Thiago. Não satisfeito, segundo a testemunha Thiago ouviu 

de terceiros, o autor ainda teria tentado abalroar os demandados com seu 

veículo. Ora, aquele que se põe a proferir impropérios injustificadamente 

contra terceiros deve estar ciente dos desdobramentos fáticos de sua 

conduta e estar preparado física, psicológica e economicamente para 

eles, mormente em casos em que são notórias, pois cediço, as 

consequências da conduta de indivíduo que, sob a influência de álcool, 

dedica-se ao aborrecimento alheio gratuito, lançando-se ao ataque físico 

despropositado. Demais a mais, convém transcrever os ensinamentos do 

saudoso mestre Nelson Hungria[1] : “Quem se predispõe a delinquir deve 

ter em conta dois perigos, igualmente temíveis: o perigo da defesa privada 

e o da reação penal do Estado. Não há indagar se a agressão podia ser 

prevenida ou evitada sem perigo ou sem desonra. A lei penal não pode 

exigir que, sob a máscara da prudência, se disfarce a renúncia própria 

dos covardes ou dos animais de sangue frio. Em face de uma agressão 

atual (ou iminente) e injusta, todo o cidadão é quase como um policial, e 

tem a faculdade legal (além do dever moral e político) de obstar in 

continenti e ex próprio Marte o exercício da violência ou da atitude injusta”. 

Em seguida, o autor traz lição de clareza hialina, ao dizer: “A lei não pode 

exigir que se leia pela cartilha dos covardes e pusilânimes”[2] . O que se 

tem é que houve legítima reação à injusta provação e agressão da vítima. 

Desta forma, à luz das provas constantes nos autos, e do direito aplicável 

à espécie, reputo não ter havido ato ilícito por parte dos demandados, 

capaz de gerar o dever de reparação material ou moral. De todo o exposto 

julgo improcedente os pedidos feitos pelo autor na inicial e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios a 

teor do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Publique-se, Registre-se, 

Intimem-se. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Tapurah/MT 05 de fevereiro de 2020. Fábia Cristina Walter Juíza Leiga 

Vistos. Após análise do processo e dos fundamentos aplicados na 

decisão ACOLHO integralmente as sugestões do Juiz Leigo e, nos termos 

do artigo 40 da lei 9.099/95, HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Com o trânsito, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na 

execução da sentença. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito [1] Comentários ao Código Penal, vol. I, 

tomo II, Forense, 1979, p. 289. [2] op. cit., p. 292.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000188-34.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA AMARAL SAITH (REQUERENTE)

RENATO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE/MT 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DESPACHO Processo: 1000188-34.2020.8.11.0085. 

REQUERENTE: RENATO DOS SANTOS SILVA, ADRIANA AMARAL SAITH 

REQUERIDO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO 

NORTE/MT Vistos. Conforme se observa do pedido inicial, a parte autora, 

ao argumento de não possuir condições financeiras para arcar com as 

custas processuais, pleiteou assistência judiciária gratuita, pedido que 

passo a analisar. É sabido que os benefícios da assistência judiciária não 

devem ser concedidos de forma generalizada, sem qualquer 

embasamento fático. Ainda que a lei preveja apenas a afirmação nos 

autos da hipossuficiência pela pessoa natural, se os elementos do 

caderno processual evidenciam a falta dos pressupostos legais cabe ao 

juiz determinar a comprovação do que alega a parte requerente, à luz do 

artigo 99, §2º, do CPC. Isto posto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprovar nos autos a miserabilidade alegada, ou, 

não havendo comprovação de hipossuficiência, procedam ao recolhimento 

de custas, sob pena de ser cancelada a distribuição do feito (CPC §2º do 

art. 99 e art. 290). CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, 

data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000174-50.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA DAMACENA SANTOS (REU)

DORVINA MARIA DE OLIVEIRA MARCAL (REU)

OBIDES DE OLIVEIRA MARCAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DESPACHO Processo: 1000174-50.2020.8.11.0085. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: MARIA DE FATIMA DAMACENA 

SANTOS, OBIDES DE OLIVEIRA MARCAL, DORVINA MARIA DE OLIVEIRA 

MARCAL Vistos. Perfilhando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que fora ajuizada “ação 

monitória”, entretanto, o título que acompanha a exordial já possui força 

executiva, pois se trata de cédula de crédito bancário, consoante disposto 

no artigo 28 da Lei 10.931/2004. Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) 

causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do CPC. Após, 

CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, data da 

assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000053-56.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:
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VALTECIR PERIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

TIAGO FRIGHETTO OAB - MT23745/O (ADVOGADO(A))

QUECELE DE CARLI OAB - MT0017062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

PAULO HENRIQUE PASCHOAL (REQUERIDO)

APARECIDO MARQUES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora para no prazo de 05(cinco) dias (Urgente audiênciA 

02/03/2020), manifestar sobre o endereço do requerido APARECIDO 

MARQUES DE SOUZA - CPF: 098.087.468-88, conforme ID abaixo. 

28669656 - Diligência Juntado por ERONI DA LUZ - OFICIAL DE JUSTIÇA 

em 30/01/2020 18:27:30 O referido é verdade e dou fé. Cristiane 

Rohenkohl Roscete Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000342-86.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOUPAGRA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

ERICO VASSOLER (EXECUTADO)

ERIC LOPES VASSOLER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DA 

COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE - MT CERTIDÃO PARA FINS DO 

ARTIGO 828 DO CPC CERTIFICO a requerimento de parte interessada, 

especialmente para fins de averbação no Cartório de Registro de Imóveis 

e demais finalidades, que revendo os livros de registro e feitos deste 

Cartório Cível, constatei que fora Distribuída em 15/05/2019 18:41:30 a 

Ação [Cédula de Crédi to Bancár io] ,  sob o número 

1000342-86.2019.8.11.0085, a seguir descrita: Parte Autora/Exequente: 

Nome: BANCO BRADESCO S/A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., s/n, 

NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 ADVOGADO: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS 

OAB: MT13994-A ENDEREÇO: DESCONHECIDO Valor da Causa: R$ 

63.373,91 (sessenta e três mil trezentos e setenta e três reais e noventa e 

um centavos). Parte Requerida/Executada: GOUPAGRA COMBUSTIVEIS 

LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 

24.694.085/0001-13, com sede situada na Rod BR 163 KM 662, S/N, Posto 

Xanxere, Quinta Agrovila, CEP 78505-000, na cidade de Terra Nova do 

Norte/MT e seus avalistas ERIC LOPES VASSOLER, brasileiro, empresário, 

inscrito no CPF sob o n. 020.610.361- 12, e ERICO VASSOLER, brasileiro, 

leiloeiro, inscrito no CPF sob o n. 325.818.231-00, ambos residentes e 

domiciliados Rod BR 163 KM 662, S/N, Posto Xanxere, Quinta Agrovila, 

CEP 78505-000, na cidade de Terra Nova do Norte/MT O referido é 

verdade e dou fé. Dada e passada nesta cidade de Terra Nova do Norte, 3 

de fevereiro de 2020. E, eu Servidor(a) Judiciário(a) desta Comarca que 

digitei e assino. Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000413-88.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL RODRIGUES LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

FELIPE WEBER DE SOUSA OAB - MT25646/O (ADVOGADO(A))

QUECELE DE CARLI OAB - MT0017062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SINOP/MT (REU)

 

CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora para no prazo de 15(quinze) dias, IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e manifestar acerca do laudo. O referido é verdade e dou 

fé. Cristiane Rohenkohl Roscete Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000754-17.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

D. N. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - MT22152/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. D. S. (REQUERIDO)

 

CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo o 

patrono da parte autora para no prazo de 15(quinze) dias informar o 

endereço atualizado do autor. Consigno que a assistente social e e 

psicologo informaram que não localizaram a parte. Analisando detidamente 

os autos constato que na procuração e na declaração de hipossuficiência 

consta o endereço: Rua das Laranjeiras, nº 140, Bairro Parque Felicidade, 

Sorriso-MT. Entretanto na carta precatória e petição inicial consta como 

Municipio Nova Guarita-MT, que referidos dados estão divergentes. O 

referido é verdade e dou fé.

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)

 

CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora para no prazo de 05(CINCO) dias, efetuar o depósito da 

diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, no valor de 

R$ 230,70 (duzentos e trinta reais e setenta centavos). O referido valor 

deverá ser recolhido mediante guia judicial e o envio do comprovante de 

pagamento para este Juízo, com a respectiva identificação dos autos.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000178-87.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI LEMES DA ROSA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO BUENO PEDROZA OAB - MT21797/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 1000178-87.2020.8.11.0085. 

REQUERENTE: ROSELI LEMES DA ROSA RODRIGUES Vistos. Trata-se de 

pedido de alvará judicial formulado por ROSELI LEMES DA ROSA 

RODRIGUES, objetivando autorização para adquirir junto ao laboratório PDT 

PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 

EPP a substância “Fosfoetanolamina Sintética”, na quantidade de 1.095 

cápsulas. Narra o requerente, em síntese, que foi diagnosticada com 

neoplasia maligna (fígado e pâncreas) em novembro de 2019. Após a 

descoberta do câncer, iniciou o tratamento convencional, porém, pela 

gravidade da doença, não será possível a realização de cirurgia, sendo 

então, realizado tratamento apenas de forma paliativa, para amenizar as 

dores e sofrimento da requerente, tendo em vista que foi descartado a 

cura da paciente. Por fim, declara que não há qualquer pretensão em 

suspender os tratamentos convencionais prescritos, com o uso da 

fosfoetanolamina. Apenas espera que referida substância possa lhe 

proporcionar alguma chance de cura, e/ou qualidade de vida, pois como já 

mencionado, seu quadro clínico é de alto grau e a probabilidade de óbito é 

extremamente elevada. Com a inicial, juntou os documentos de Id. 

28209140. Relatório do Núcleo de Apoio Técnico – NAT ao Id. 28482459. 

Parecer do Ministério Público no Id. 28806239, opinando favoravelmente a 

concessão do alvará judicial. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

DECIDO. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à 

parte autora. Cuida-se de ação que busca autorização judicial para 

aquisição de fosfoetanolamina sintética. É certo que o uso da referida 

substância foi regulamentado pelo Poder Legislativo, através da Lei nº 

13.269/16, a qual autorizava o uso da fosfoetanolamina sintética por livre 
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escolha do paciente, bastando a comprovação do diagnóstico e a 

assinatura de termo de consentimento e responsabilidade. No entanto, 

esta lei foi objeto da ADI 5501, na qual o Supremo Tribunal Federal, sob o 

argumento de inexistirem estudos conclusivos sobre os efeitos colaterais 

da substância em seres humanos, determinando a suspensão da sua 

eficácia. Vejamos: SAÚDE MEDICAMENTO AUSÊNCIA DE REGISTRO. 

Surge relevante pedido no sentido de suspender a eficácia de lei que 

autoriza o fornecimento de certa substância sem o registro no órgão 

competente, correndo o risco, ante a preservação da saúde, os cidadãos 

em geral. (ADI 5501 MC, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, 

julgado em 19/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 

31-07-2017 PUBLIC 01-08-2017). A referida decisão não vedou o uso da 

substância, apenas impediu a sua produção e comercialização genérica. 

Todavia, nada obsta que a substância seja comercializada em casos 

particulares, discutidos judicialmente. No caso em tela, cuida-se de pedido 

formulado por paciente que pretende custear seu próprio tratamento, 

sujeitando-se ao risco de efeitos colaterais, pois se trata de alternativa ao 

tratamento medicinal tradicional, cuja ineficácia coloca a autora em 

situação de verdadeiro estado de necessidade. Com efeito, vê-se dos 

relatos iniciais que a autora está realizando tratamentos paliativos, haja 

vista que há poucas chances de cura de sua moléstia. O uso experimental 

de fostoetanolamina sintética poderá conceder à requerente sobrevida e 

melhora na sua qualidade de vida. Assim, é certo que ainda não existem 

estudos científicos que demonstrem a eficácia da fosfoetanolamina, nem 

tampouco há conclusões seguras sobre os efeitos colaterais do uso 

desta substância. No entanto, esgotados os tratamentos convencionais 

existentes, o uso da substância se tornou o último recurso disponível para 

a recuperação da saúde da parte autora. Diante disso, não parece justo 

tirar da paciente a única oportunidade que possui de tentar amenizar o 

sofrimento decorrente da doença. Outrossim, frise-se que, por estar 

acometida de doença gravíssima e sendo descartada a possibilidade de 

cura, a parte autora não pode aguardar a conclusão dos referidos 

estudos médicos para utilizar a substância. Para corroborar, colaciono o 

seguinte julgado: ALVARÁ JUDICIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTO 

EXPERIMENTAL FOSFOETANOLAMINA SINTÉTICA INDEFERIMENTO DA 

INICIAL Possibilidade de concessão do pedido, considerando-se a 

disponibilização da empresa no fornecimento do produto, mediante 

pagamentos dos custos de produção, conforme acordado com o Juízo da 

cidade de Cravinhos/SP Inexistência de comercialização, mas tão somente 

suprimento de custos Direito à vida e à saúde que preponderam sobre 

restrições legais e normativas a tratamentos de caráter experimental 

Sentença reformada Recurso provido. (TJSP; Apelação 

1003401-30.2018.8.26.0302; Relator (a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 

25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jaú - 3ª Vara Cível; Data do 

Julgamento: 08/06/2018; Data de Registro: 08/06/2018). Dessa forma, 

sendo a autora maior e capaz, com plena consciência de que se cuida de 

tratamento experimental, e tendo ela assumido todos os riscos pelo uso da 

substância (termo de responsabilidade e consentimento juntado no Id. 

28209951), não há razões para indeferir o requerimento de alvará judicial. 

Isto posto, DEFIRO o pedido formulado e autorizo ROSELI LEMES DA ROSA 

RODRIGUES a adquirir a substância fosfoetanolamina sintética, usando-a 

por sua conta e risco, junto à PDT PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS, na quantidade de 1.095 cápsulas. Custas pela requerente, 

ficando suspensa sua exigibilidade, eis que beneficiária da justiça gratuita. 

Serve a presente decisão como alvará judicial, devendo ser encaminhada 

pela interessada ao laboratório PDT Pharma. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Após, arquive-se os autos. Terra Nova do Norte/MT, data da 

assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000182-27.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

HOLMES VOLMAR MENON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO BUENO PEDROZA OAB - MT21797/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 1000182-27.2020.8.11.0085. 

REQUERENTE: HOLMES VOLMAR MENON Vistos. Trata-se de pedido de 

alvará judicial formulado por HOLMES VOLMAR MENON, objetivando 

autorização para adquirir junto ao laboratório PDT PHARMA INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP a substância 

“Fosfoetanolamina Sintética”, na quantidade de 1.095 cápsulas. Narra o 

requerente, em síntese, que foi diagnosticada com tumor infiltrativo de 

esôfago superior em janeiro de 2019. Após a descoberta do câncer, 

passou por uma cirurgia, e diversas sessões de quimioterapia. Após a 

realização das sessões de quimioterapia, o tumor não regrediu, 

provocando dores intensas, sendo necessário inclusive, ser administrado 

morfina para que o mesmo suporte as dores. Por fim, declara que não há 

qualquer pretensão em suspender os tratamentos convencionais 

prescritos, com o uso da fosfoetanolamina, apenas espera que referida 

substância possa lhe proporcionar alguma chance de cura, e/ou qualidade 

de vida, pois como já mencionado, seu quadro clínico é de alto grau e a 

probabilidade de óbito é extremamente elevada. Com a inicial, juntou os 

documentos de Id. 28330797. Relatório do Núcleo de Apoio Técnico – NAT 

ao Id. 28550712. Parecer do Ministério Público no Id. 28807096, opinando 

favoravelmente a concessão do alvará judicial. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte autora. Cuida-se de ação que busca 

autorização judicial para aquisição de fosfoetanolamina sintética. É certo 

que o uso da referida substância foi regulamentado pelo Poder Legislativo, 

através da Lei nº 13.269/16, a qual autorizava o uso da fosfoetanolamina 

sintética por livre escolha do paciente, bastando a comprovação do 

diagnóstico e a assinatura de termo de consentimento e responsabilidade. 

No entanto, esta lei foi objeto da ADI 5501, na qual o Supremo Tribunal 

Federal, sob o argumento de inexistirem estudos conclusivos sobre os 

efeitos colaterais da substância em seres humanos, determinando a 

suspensão da sua eficácia. Vejamos: SAÚDE MEDICAMENTO AUSÊNCIA 

DE REGISTRO. Surge relevante pedido no sentido de suspender a eficácia 

de lei que autoriza o fornecimento de certa substância sem o registro no 

órgão competente, correndo o risco, ante a preservação da saúde, os 

cidadãos em geral. (ADI 5501 MC, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, 

Tribunal Pleno, julgado em 19/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 

DIVULG 31-07-2017 PUBLIC 01-08-2017). A referida decisão não vedou o 

uso da substância, apenas impediu a sua produção e comercialização 

genérica. Todavia, nada obsta que a substância seja comercializada em 

casos particulares, discutidos judicialmente. No caso em tela, cuida-se de 

pedido formulado por paciente que pretende custear seu próprio 

tratamento, sujeitando-se ao risco de efeitos colaterais, pois se trata de 

alternativa ao tratamento medicinal tradicional, cuja ineficácia coloca a 

autora em situação de verdadeiro estado de necessidade. Com efeito, 

vê-se dos relatos iniciais que a autora está realizando tratamentos 

paliativos, haja vista que há poucas chances de cura de sua moléstia. O 

uso experimental de fostoetanolamina sintética poderá conceder à 

requerente sobrevida e melhora na sua qualidade de vida. Assim, é certo 

que ainda não existem estudos científicos que demonstrem a eficácia da 

fosfoetanolamina, nem tampouco há conclusões seguras sobre os efeitos 

colaterais do uso desta substância. No entanto, esgotados os tratamentos 

convencionais existentes, o uso da substância se tornou o último recurso 

disponível para a recuperação da saúde da parte autora. Diante disso, não 

parece justo tirar da paciente a única oportunidade que possui de tentar 

amenizar o sofrimento decorrente da doença. Outrossim, frise-se que, por 

estar acometida de doença gravíssima e sendo descartada a possibilidade 

de cura, a parte autora não pode aguardar a conclusão dos referidos 

estudos médicos para utilizar a substância. Para corroborar, colaciono o 

seguinte julgado: ALVARÁ JUDICIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTO 

EXPERIMENTAL FOSFOETANOLAMINA SINTÉTICA INDEFERIMENTO DA 

INICIAL Possibilidade de concessão do pedido, considerando-se a 

disponibilização da empresa no fornecimento do produto, mediante 

pagamentos dos custos de produção, conforme acordado com o Juízo da 

cidade de Cravinhos/SP Inexistência de comercialização, mas tão somente 

suprimento de custos Direito à vida e à saúde que preponderam sobre 

restrições legais e normativas a tratamentos de caráter experimental 

Sentença reformada Recurso provido. (TJSP; Apelação 

1003401-30.2018.8.26.0302; Relator (a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 

25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jaú - 3ª Vara Cível; Data do 

Julgamento: 08/06/2018; Data de Registro: 08/06/2018). Dessa forma, 

sendo a autora maior e capaz, com plena consciência de que se cuida de 

tratamento experimental, e tendo ela assumido todos os riscos pelo uso da 

substância (termo de responsabilidade e consentimento juntado no Id. 

28330827), não há razões para indeferir o requerimento de alvará judicial. 

Isto posto, DEFIRO o pedido formulado e autorizo HOLMES VOLMAR 

MENON a adquirir a substância fosfoetanolamina sintética, usando-a por 
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sua conta e risco, junto à PDT PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS, na quantidade de 1.095 cápsulas. Custas pela requerente, 

ficando suspensa sua exigibilidade, eis que beneficiária da justiça gratuita. 

Serve a presente decisão como alvará judicial, devendo ser encaminhada 

pela interessada ao laboratório PDT Pharma. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Após, arquive-se os autos. Terra Nova do Norte/MT, data da 

assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-28.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

SOLIDE LEOPOLDINA BIRNFELDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000126-28.2019.8.11.0085. Vistos. A parte promovida BANCO PAN S/A 

manejou os presentes embargos de declaração (ID. 26181002), alegando, 

em apertada síntese, que a sentença proferida (ID. 20026180) fora 

omissa, uma vez que foi comprovada a contratação da prestação de 

serviço pelas partes, não havendo portanto, em se falar acerca da 

ilegalidade na contratação e/ou ausência de provas. Instada, a embargada 

manifestou requerendo o não acolhimento dos embargos, posto que visa 

alterar o mérito, e não eventual omissão (ID. 26904849). Vieram 

conclusos. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de 

conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a 

promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir 

omissão, contradição e erros materiais existentes na sentença. Acerca de 

tal espécie recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da 

sua natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção 

Neves (in Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 

2011, p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de 

cabimento, que: “A omissão refere-se à ausência de apreciação de 

questões relevantes sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se 

manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A 

obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no 

dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a 

não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O 

terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a 

contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis 

entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a 

negação da outra.” (negritos originais). Com efeito, não há que se falar em 

omissão ou qualquer outra hipótese do art. 1.022, inciso II do CPC, uma 

vez que a sentença proferida encontra-se devidamente fundamentada, 

indicando a razão da procedência da demanda. A questão envolve erro ou 

acerto do Juízo sobre a apreciação do mérito, o que reclama outra espécie 

de recurso para o seu desenrolar. Nesse sentido: “Ementa: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. 

PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA CAPITULAÇÃO DA DENÚNCIA E DE 

REANÁLISE DE PROVAS. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. 1. Não merecem 

acolhimento embargos declaratórios que, a pretexto de sanar omissões da 

decisão embargada, traduzem, na verdade, o inconformismo do 

embargante com a conclusão adotada. Precedentes. 2. Embargos 

declaratórios rejeitados. (STF - Inq: 2988 SC, Relator: Min. TEORI 

ZAVASCKI, Data de Julgamento: 04/11/2014, Segunda Turma, Data de 

Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 17-11-2014 PUBLIC 

18-11-2014)” Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos 

declaratórios, e no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte embargante, por não haver, 

s.m.j., nenhuma omissão na sentença, nos termos do art. 1.022, do CPC, 

razão por que a MANTENHO nos moldes em que prolatada. CUMPRAM-SE 

as determinações remanescentes da sentença supracitada. INTIMEM-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. 

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000514-28.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE BENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000514-28.2019.8.11.0085. Vistos. A parte promovida TELEFÔNICA 

BRASIL S/A - VIVO manejou os presentes embargos de declaração (ID. 

26646316), alegando, em apertada síntese, que a sentença proferida (ID. 

26272387) fora omissa, uma vez que foi comprovada a prestação de 

serviço pela mesma, não havendo portanto, em se falar acerca da 

ilegalidade na contratação e/ou ausência de provas. Instada, a embargada 

manifestou requerendo o não acolhimento dos embargos, posto que visa 

alterar o mérito, e não eventual omissão (ID. 27351554). Vieram 

conclusos. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de 

conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a 

promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir 

omissão, contradição e erros materiais existentes na sentença. Acerca de 

tal espécie recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da 

sua natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção 

Neves (in Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 

2011, p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de 

cabimento, que: “A omissão refere-se à ausência de apreciação de 

questões relevantes sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se 

manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A 

obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no 

dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a 

não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O 

terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a 

contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis 

entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a 

negação da outra.” (negritos originais). Com efeito, não há que se falar em 

omissão ou qualquer outra hipótese do art. 1.022, inciso II do CPC, uma 

vez que a sentença proferida encontra-se devidamente fundamentada, 

indicando a razão da procedência da demanda. A questão envolve erro ou 

acerto do Juízo sobre a apreciação do mérito, o que reclama outra espécie 

de recurso para o seu desenrolar. Nesse sentido: “Ementa: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. 

PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA CAPITULAÇÃO DA DENÚNCIA E DE 

REANÁLISE DE PROVAS. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. 1. Não merecem 

acolhimento embargos declaratórios que, a pretexto de sanar omissões da 

decisão embargada, traduzem, na verdade, o inconformismo do 

embargante com a conclusão adotada. Precedentes. 2. Embargos 

declaratórios rejeitados. (STF - Inq: 2988 SC, Relator: Min. TEORI 

ZAVASCKI, Data de Julgamento: 04/11/2014, Segunda Turma, Data de 

Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 17-11-2014 PUBLIC 

18-11-2014)” Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos 

declaratórios, e no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte embargante, por não haver, 

s.m.j., nenhuma omissão na sentença, nos termos do art. 1.022, do CPC, 

razão por que a MANTENHO nos moldes em que prolatada. CUMPRAM-SE 

as determinações remanescentes da sentença supracitada. INTIMEM-SE. 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000886-98.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE SEBASTIANA SALA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO Processo: 

1000886-98.2019.8.11.0077. AUTOR(A): JAQUELINE SEBASTIANA SALA 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 04/03/2020, às 13h00min. 

As partes deverão comparecer acompanhadas de testemunhas, 

independentemente de rol e de intimação pelo juízo. Intime-se a parte 

autora e seu advogado, por meio de publicação no DJe; e intime-se o INSS, 

via sistema PJe. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 7 de fevereiro de 

2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000833-20.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANE SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO Processo: 

1000833-20.2019.8.11.0077. AUTOR(A): SUZANE SILVA DE OLIVEIRA 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 04/03/2020, às 13h00min. 

As partes deverão comparecer acompanhadas de testemunhas, 

independentemente de rol e de intimação pelo juízo. Intime-se a parte 

autora e seu advogado, por meio de publicação no DJe; e intime-se o INSS, 

via sistema PJe. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 7 de fevereiro de 

2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000887-83.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

TOMASA RAFAELA PAYANO CAMBARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO Processo: 

1000887-83.2019.8.11.0077. AUTOR(A): TOMASA RAFAELA PAYANO 

CAMBARA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04/03/2020, às 

13h00min. As partes deverão comparecer acompanhadas de 

testemunhas, independentemente de rol e de intimação pelo juízo. Intime-se 

a parte autora e seu advogado, por meio de publicação no DJe; e intime-se 

o INSS, via sistema PJe. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 7 de 

fevereiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000832-35.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MASSAI FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO Processo: 

1000832-35.2019.8.11.0077. AUTOR(A): ANGELA MASSAI FERREIRA 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 04/03/2020, às 13h00min. 

As partes deverão comparecer acompanhadas de testemunhas, 

independentemente de rol e de intimação pelo juízo. Intime-se a parte 

autora e seu advogado, por meio de publicação no DJe; e intime-se o INSS, 

via sistema PJe. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 7 de fevereiro de 

2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000845-34.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO FLORES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO Processo: 

1000845-34.2019.8.11.0077. AUTOR(A): RAMAO FLORES REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 04/03/2020, às 13h00min. As partes 

deverão comparecer acompanhadas de testemunhas, independentemente 

de rol e de intimação pelo juízo. Intime-se a parte autora e seu advogado, 

por meio de publicação no DJe; e intime-se o INSS, via sistema PJe. Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, 7 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 54468 Nr: 997-75.2014.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Alexandre Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702/MT

 III – DISPOSITIVO27.Diante disso, comprovada a materialidade do delito e 

presentes os indícios suficientes de autoria:a)PRONUNCIO o acusado 

ADÃO ALEXANDRE GOMES, brasileiro, nascido em 15/03/1978, natural 

Umuarama/PR, filho de Onofre Atanazio Gomes e Marcelina de Andrade 

Gomes, portador do RG n° 1100694-3/SSP-MT, a fim de que seja 

submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, DECLARANDO-O como 

incurso nas sanções do art. 121, §2°, inciso II, do Código Penal.28.Em 

relação ao disposto no art. 413, § 3º do Código de Processo Penal, 

verifico que não estão presentes os requisitos para a decretação da 

prisão cautelar, pois além de o acusado responder ao processo em 

liberdade, não há qualquer informação de que tenha voltado a delinquir. 

Ademais, não houve nenhuma alteração fático/processual que possa 

concluir pela presença dos requisitos do art. 312 do CPP, motivo pelo qual 

deixo de decretar a prisão do pronunciado.29.No ato da intimação da 

presente sentença, deverá ser indagado ao acusado se deseja recorrer, 

o que será feito mediante termo, a teor art. 1.421 e ser parágrafo único da 

CNGCGJ/MT.30.Preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos ao 

Tribunal do Júri desta comarca, nos termos do art. 421 do Código de 

Processo Penal.31.Publique-se, registre-se e intimem-se nos termos do 

art. 420 do Código de Processo Penal.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61010 Nr: 537-83.2017.811.0077

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Fernanda Barbara da Silva Santos, Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacques Profeta Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 
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Silveira - OAB:15333

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c art. 13 da 

Lei 11.340/06, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, 

mantendo vigentes as medidas protetivas determinadas em desfavor do 

representado pelo prazo de 06 (seis) meses a contar da data da sua 

primeira intimação. Decorrido o prazo sem manifestação de prorrogação. 

arquivem-se os autos.P.R.I. Ciência ao Ministério Público.Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas de 

estilo.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT, 03 de fevereiro de 2020.Elmo Lamoia de MoraesJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65816 Nr: 1376-74.2018.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacques Profeta Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Candido Nisvaldo França 

Coelho Junior - OAB:25.057/O, Rafael Terrabuio Moreira - 

OAB:18.870-O

 29.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e:a)CONDENO o 

acusado JACQUES PROFETA SANTOS, brasileiro, natural de Pontes e 

Lacerda/MT, nascido em 08/10/1986, filho de Paulo Roberto Teixeira 

Santos e Marli Profeta da Cruz Santos, inscrito no CPF sob o n° 

019.688.391-17, portador do RG n° 19051239/SSP-MT, como incurso nas 

sanções previstas no art. 147, “caput”, do Código Penal e art. 24-A da Lei 

11.340/2006, c/c art. 69 do CP e, ainda, aplicando o disposto no art. 383, 

caput, do CPP, CONDENAR o acusado nas disposições do art. 61, inciso II, 

alínea “f”, do CP (1º FATO).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 10444 Nr: 400-92.2003.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Otani Nepomuceno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516/A, Zoroastro C. Teixeira - OAB:743/MT

 Vistos, etc.

 Da análise dos autos, verifico que foi nomeado defensor dativo para 

patrocinar a defesa do acusado Milton à fl. 925v.

 Entretanto, devidamente intimado para dar prosseguimento ao feito, o 

advogado Edson Oliveira de Souza Junior deixou transcorrer o prazo para 

apresentar o rol de testemunha, razão pela qual desconstituo a nomeação 

realizada do defensor dativo realizado à fl. 925v.

 Comunique-se a direção do foro para inserção da inércia do causídico na 

ficha de cadastro de defensores dativos desta comarca.

Outrossim, considerando que foram suspensos os atendimentos do 

Núcleo da Defensoria Pública desta comarca por meio da portaria n° 

779/2017/DPG, nomeio o Dr. Dr. Hilman Moura Vargas, OAB/MT nº 

19.516-A, telefone (65) 99697-4191, e-mail hilmanmv.adv@gmail.com, 

para a defesa do acusado MILTON OTANI NEPOMUCENO.

Os honorários advocatícios serão arbitrados ao final, conforme o trabalho 

desempenhado e de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT (art. 

303 da CNGC-TJMT).

A Secretaria deverá incluir esta nomeação no relatório semestral a que 

alude o art. 306 da CNGC-TJMT.

Intime-se, excepcionalmente por telefone, o advogado dativo nomeado 

para que assuma o compromisso ou aponte o desinteresse na nomeação 

no prazo de 05 (cinco) dias, certificando-se nos autos a intimação.

Fica ciente de que as próximas intimações serão via publicação no DJe, 

pois “ao advogado nomeado para o munus público não caberá os 

privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos” (art. 299 da 

CNGC-TJMT).

Em caso de interesse na nomeação, deverá apresentar o rol de 

testemunhas que irão depor na Sessão Plenária do Júri, no prazo legal, a 

contar da data da manifestação de interesse no encargo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50530 Nr: 345-29.2012.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adjunho Pires de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM LUIZ BERGER 

GOULART NETTO - OAB:11269/O

 I – DA SESSÃO DO JÚRIAssim, compulsando os autos, observo que as 

partes já se manifestaram na fase do art. 422 do Código de Processo 

Penal (fls. 222/224), arrolando testemunhas em número legalmente 

previsto.Considerando o disposto no art. 423 do CPP, DESIGNO a Sessão 

Plenária perante o Tribunal do Júri para o dia 12/03/2020, às 09h00min. 

Intimem-se as testemunhas arroladas, fazendo constar do mandado a 

data, horário e local da Sessão Plenária. Expeçam-se cartas precatórias 

para intimação dos residentes fora da Comarca e desde já consigno que 

tais testemunhas não são obrigadas a comparecer em Plenário, e caso as 

testemunhas não sejam encontradas para realização do júri, não será a 

sessão redesignada, e serão exibidos os vídeos dos depoimentos por 

elas prestados na fase de instrução.Oficie-se ao Hospital Regional da 

Comarca de Cáceres/MT e ao Hospital Evangélico desta comarca para que 

encaminhem os prontuários médicos da vítima referente aos períodos em 

que ela esteve nas unidades de saúde em razão dos fatos apurados 

nestes autos.Intime-se o acusado para comparecer à Sessão Solene 

designada; caso não seja encontrado no último endereço fornecido, 

intime-se por edital.Cientifique-se o Ministério Público e à defesa. 

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50768 Nr: 587-85.2012.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Turibio de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453 -A

 I – DA SESSÃO DO JÚRIAssim, compulsando os autos, observo que as 

partes já se manifestaram na fase do art. 422 do Código de Processo 

Penal (fls. 122/123 e 130v), arrolando testemunhas em número legalmente 

previsto.Considerando o disposto no art. 423 do CPP, DESIGNO a Sessão 

Plenária perante o Tribunal do Júri para o dia 19/03/2020, às 09h00min. 

Intimem-se as testemunhas arroladas, fazendo constar do mandado a 

data, horário e local da Sessão Plenária. Expeçam-se cartas precatórias 

para intimação dos residentes fora da Comarca e desde já consigno que 

tais testemunhas não são obrigadas a comparecer em Plenário, e caso as 

testemunhas não sejam encontradas para realização do júri, não será a 

sessão redesignada, e serão exibidos os vídeos dos depoimentos por 

elas prestados na fase de instrução.Intime-se o acusado para comparecer 

à Sessão Solene designada.Cientifique-se o Ministério Público e à 

defesa.Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 68660 Nr: 1100-09.2019.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irismar Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 30.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para:a)CONDENAR 

o acusado IRISMAR GOMES DA SILVA, vulgo “Sapo”, brasileiro, nascido 

em 20/05/1978, natural de Santo Antônio dos Lopes/MA, filho de Sebastião 

Oliveira da Silva e Raimunda Ferreira Gomes da Silva, inscrito no CPF sob 

o n° 980.169.461-00, como incurso nas sanções do art. 24-A da Lei 

11.340/2006 e art. 150, §1°, nas disposições do art. 69, c/c art. 61, inciso 

II, alínea “f”, todos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51063 Nr: 893-54.2012.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josete Ribeiro da Cruz, Alcimare Villas Boas 

do Nascimento, Clendson José Leite de Brito, Fagner Fernandes da Costa, 

Eder Demarchi de Oliveira Nascimento, Andreia Maciel Aranha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333, Carlos Frederick da S. I. de Almeida - 

OAB:7533A-MT, EDIVAN MARTINS DA SILVA - OAB:9166, Fábio 

Moreira Pereira - OAB:9405/MT, Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702/MT

 Vistos, etc.

RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO

Em juízo de admissibilidade, RECEBO O RECURSO DE APELAÇÃO de fls. 

1.277 (rés JOSETE RIBEIRO DA CRUZ e ALCIMARE VILLASBOAS DO 

NASCIMENTO) e de fls. 1.283/1.304 (réu FAGNER FERNANDES DA 

COSTA), em seus efeitos legais (CPP, art. 597), uma vez que tempestivos.

Considerando que as rés apelantes JOSETE RIBEIRO DA CRUZ e 

ALCIMARE VILLASBOAS DO NASCIMENTO declararam que desejam 

arrazoar na superior instância, determino:

a) que se certifique o decurso de prazo para apelação das demais partes;

b) a remessa dos autos ao Eg. Tribunal de Justiça, onde será aberta vista 

para apresentar as razões, na forma do art. 600, §4º do Código de 

Processo Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 68602 Nr: 1068-04.2019.811.0077

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Pablo da Costa Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Paula Zamo - 

OAB:24192/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL do acusado PABLO DA 

COSTA RODRIGUES, arguido pela defesa técnica no bojo da Ação Penal 

nº 360-51.2019.811.0077 - Código 67274, posteriormente desmembrada 

em relação ao acusado e recebeu o novo número de 

134-12.2020.811.0077 - Código 69623, em apenso.

Designado e realizado o exame, verifica-se que o laudo pericial nº 

1.1.02.2020.000200-01 da POLITEC (fls. 72/77) concluiu que embora o 

acusado sofra de síndrome de dependência química, "na época dos fatos 

era totalmente capaz de entender o caráter ilícito de seus atos e 

totalmente capaz de se determinar de acordo com esse entendimento".

Intimada, a defesa técnica pediu o prosseguimento da ação penal.

É o breve relato. DECIDO.

Homologo o exame pericial de fls. 72/77, eis que realizado na 

conformidade com os ditames legais.

Considerando que o exame pericial apurou que o acusado era, ao tempo 

dos fatos, totalmente capaz de entender o caráter ilícito de seus atos e 

totalmente capaz de se determinar de acordo com esse entendimento, não 

resta outra alternativa senão determinar o prosseguimento da ação penal, 

do ponto em que parou.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE INCIDENTE e determino o 

prosseguimento da Ação Penal nº 134-12.2020.811.0077 - Código 69623, 

em apenso, declarando encerrada a instrução processual e determinando 

vista às partes para alegações finais, no prazo legal.

P.R.I. Traslade-se cópia do exame de fls. 72/77 e desta sentença para os 

autos da ação penal e arquivem-se os autos deste incidente, com baixa.

Cumpra-se.

 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: Felipe de Paula Zamo - 

OAB:24192/O

 Vistos, etc.

Homologo a desistência da testemunha ELVIS JOSÉ RAMOS DE MORAES.

Expeça-se carta precatória para oitiva da vítima JUCÉLIO DA CONCEIÇÃO 

em Pontes e Lacerda/MT.

Com o retorno da carta precatória, vista às partes para alegações finais e 

conclusos para julgamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 8703 Nr: 113-32.2003.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Gorette Rodrigues de Almeida Nantes, 

Enio Marques de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453 -A

 íntegra da decisão no sistema Apolo e na internet, decisão muito grande e 

complexa para ser publicada no Diário Oficial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52570 Nr: 755-53.2013.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Andreza Cruz de Almeida, Edilio 

Frazão de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Uma vez citada a parte executada, e decorrido o prazo legal sem que 

tenha cumprido a obrigação ou apresentado bens para penhora ou 

garantido a execução, determino a adoção de meios expropriatórios para 

pesquisa e penhora de bens e direitos da parte executada, mediante 

consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao juízo.

Considerando a necessidade de se compreender a execução sob a égide 

do Código de Processo Civil de 2015 como um “processo de resultados”, 

desde já será realizada consulta sucessiva aos sistemas BACENJUD, 

RENAJUD e INFOJUD, dada a natureza dos dados contidos em cada 

sistema e em observância da ordem prevista no art. 835 do Código de 

Processo Civil (dinheiro, veículos de via terrestre, bens imóveis e móveis 

em geral).

Caso a consulta aos três sistemas seja infrutífera, deverá o exequente, no 

prazo de cinco dias, indicar bens para penhora e, não os indicando 

expressamente e de forma individualizada, será arquivado o feito, na 

forma do art. 912 do Código de Processo Civil.

Desde já indefiro pedido genérico de reiteração de acesso aos sistemas 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, pois o Superior Tribunal de Justiça 

possui entendimento no sentido de que "caso a penhora online tenha 

resultado infrutífera, é possível, ao exequente, novo pedido de utilização 

do sistema BACEN-Jud, demonstrando-se provas ou indícios de 

modificação na situação econômica do executado." (REsp 1284587/SP, 

Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2012, 

DJe 01/03/2012).

Feitas as considerações supra, e após consulta aos sistemas 

informatizados:

BACENJUD

- Foi penhorada/arrestada quantia equivalente a parte do débito, cuja 

transferência foi determinada para conta judicial remunerada, consoante 

se extrai do recibo de protocolamento de ordens judiciais em anexo, que 

vale como termo de penhora/arresto.

Em virtude do resultado:

 - Intime-se a parte executada sobre a penhora realizada, no prazo de 

cinco dias (art. 854, §3º, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067410/2/2020 Página 690 de 703



 Cod. Proc.: 50130 Nr: 1501-86.2011.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Roberto Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - OAB:

 Intimação do advogado(a) RAMÃO WILSON JÚNIOR, para devolução dos 

autos nº 1501-86.2011.811.0077, Protocolo 50130, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 68848 Nr: 1186-77.2019.811.0077

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Alberto Cesar Silva Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Certifique-se acerca da resposta do ofício à Corregedoria da Polícia 

Judiciária Civil.

Caso não tenha sido respondido, reitere-se o ofício, para que seja 

apresentada a guia de recolhimento do dinheiro apreendido, assinalando o 

prazo de 15 dias, sob pena de apuração de responsabilidade 

administrativa e criminal pela recalcitrância.

Conste no ofício que há possibilidade de que o valor tenha sido recolhido 

sob nº de procedimento criminal diverso, eis que a diligência de busca e 

apreensão na qual foi apreendido o numerário deu azo a um auto de 

prisão em flagrante na Comarca de Várzea Grande/MT. Caso o dinheiro 

esteja vinculado a ação criminal ou incidente de outra Comarca, oficie-se 

ao juízo competente com cópia da decisão, solicitando que proceda à 

vinculação do numerário a este incidente para expedição de alvará 

eletrônico.

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000112-68.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDEMIRA EVANGELISTA MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE Processo: 1000112-68.2019.8.11.0077 

Requerente: Laudemira Evangelista Machado Requerido: INSS – Instituto 

Nacional do Seguro Social SENTENÇA 01. Relatório. Laudemira Evangelista 

Machado propôs a presente ação de aposentadoria por idade rural contra 

o Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados nos autos, 

sustentando que se fazem presentes os requisitos fáticos e legais para 

procedência do pedido. A requerente juntou os documentos 

comprobatórios anexos ao pedido inicial, contendo documentos pessoais, 

comprovante de residência, certidão de inteiro teor expedido pelo Cartório 

do 2º Ofício de Pontes e Lacerda em que consta certificação de 

nascimento dos filhos da requerente com o esposo, qualificados como 

lavradores, notas fiscais e comprovantes de aquisição de produtos rurais 

e, etc., além da comunicação de decisão com indeferimento do pedido 

administrativo no movimento de ID nº 18705280. O INSS apresentou 

contestação, pedindo a improcedência do pedido inicial. Realizada a 

audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pela parte 

autora. 02. Mérito. A Lei 8.213/91 em seu artigo 55, § 3º, prevê que: “§3º - 

A comprovação de tempo de serviço para os efeitos desta lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento.” Nesse sentido, de que a prova unicamente testemunhal não 

é suficiente para comprovação da atividade rurícola, são os enunciados 

de súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e súmula 149 do 

Tribunal da Cidadania, vejamos: “Súmula 27 do Tribunal Regional Federal 

d/a 1ª. Região – Não é admissível prova exclusivamente testemunhal para 

reconhecimento de tempo de exercício de atividade urbana e rural Súmula 

149 do Tribunal da Cidadania – A prova exclusivamente testemunhal não 

basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de 

benefício previdenciário.” Partindo desses preceitos, observo que foi 

juntado aos autos pela parte autora: conta de energia elétrica, Certidão de 

Casamento, dentre outros documentos que comprovam o vinculo ruralista 

da parte autora. Esse início de prova material foi completada pela prova 

oral colhida em audiência, conforme se evola dos termos de oitiva. O 

tempo de contribuição do marido da requerente como empregado para as 

empresas constantes dos documentos de fls. 06/13 (ID nº 18705280) não 

constituem empecilho à caracterização da atividade rurícola e a 

configuração da qualidade de segurada especial da autora, pois se tratam 

de Fazendas da região rural deste Município. Dessa forma, restou 

atendido pela parte autora a comprovação do exercício de atividade rural 

no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em 

número de meses suficiente para atender à carência do referido benefício. 

Julgado procedente o pedido, a tutela de urgência pretendida encontra 

respaldo legal, vez que neste momento processual há certeza do direito e 

perigo de dano ao resultado útil do processo, já que o benefício ora 

deferido tem como objeto prover a subsistência da parte autora, que não 

pode mais aguardar todo o tramite do processo para só então passar a 

auferi-lo. 03. Dispositivo Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR ao réu a 

implantar em favor da parte autora, no prazo de 60 (sessenta) dias: 1 - o 

nome do segurado: LAUDEMIRA EVANGELISTA MACHADO 2 - o benefício 

concedido: APOSENTADORIA POR IDADE RURAL 3 - a renda mensal atual: 

UM SALÁRIO MÍNIMO 4 - a data de início do benefício – DIB: 28/09/2016 

(data de entrada do requerimento administrativo) 5 - a renda mensal inicial 

– RMI: UM SALÁRIO MÍNIMO Condeno o réu, ainda, a efetuar o pagamento 

dos valores retroativos desde a DIB, observada a prescrição quinquenal 

retroativa à data da propositura da ação. ÍNDICES DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS DE MORA: “As condenações impostas à Fazenda 

Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para 

fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à 

vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. 

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da 

caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela 

Lei n. 11.960/2009).” (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018) 

TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA: Os juros de mora incidem a partir 

da citação, 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”). TERMO INICIAL DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA: 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. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixo os honorários advocatícios 

em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e Superior 

Tribunal de Justiça (enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). Injustificada a remessa necessária, pois o proveito econômico 

obtido pela parte autora não excede o montante pelo art. 496, § 3º, I, CPC. 

Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Após o trânsito em julgado e feitas as anotações de estilo, arquivem-se 

com baixa. Vila Bela da Santíssima Trindade, 06 de Fevereiro de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000204-46.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE Processo: 1000204-46.2019.8.11.0077 

Requerente: João Rodrigues Neto Requerido: INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social SENTENÇA 01. Relatório. João Rodrigues Neto propôs a 

presente ação de aposentadoria por idade rural contra o Instituto Nacional 

do Seguro Social, ambos qualificados nos autos, sustentando que se 

fazem presentes os requisitos fáticos e legais para procedência do 

pedido. A requerente juntou os documentos comprobatórios anexos ao 

pedido inicial, contendo documentos pessoais, comprovante de residência 

localizada em zona rural, certidão de casamento e nascimento dos filhos, 

carteira de vinculação ao Sindicado de Trabalhadores Rurais desta 

Comarca e, etc., além da comunicação de decisão com indeferimento do 

pedido administrativo no movimento de ID nº 19441891. O INSS apresentou 

contestação, pedindo a improcedência do pedido inicial. Realizada a 

audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pela parte 

autora. 02. Mérito. A Lei 8.213/91 em seu artigo 55, § 3º, prevê que: “§3º - 

A comprovação de tempo de serviço para os efeitos desta lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento.” Nesse sentido, de que a prova unicamente testemunhal não 

é suficiente para comprovação da atividade rurícola, são os enunciados 

de súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e súmula 149 do 

Tribunal da Cidadania, vejamos: “Súmula 27 do Tribunal Regional Federal 

d/a 1ª. Região – Não é admissível prova exclusivamente testemunhal para 

reconhecimento de tempo de exercício de atividade urbana e rural Súmula 

149 do Tribunal da Cidadania – A prova exclusivamente testemunhal não 

basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de 

benefício previdenciário.” Partindo desses preceitos, observo que foi 

juntado aos autos pela parte autora: conta de energia elétrica, Certidão de 

Casamento, dentre outros documentos que comprovam o vinculo ruralista 

da parte autora. Esse início de prova material foi completada pela prova 

oral colhida em audiência, conforme se evola dos termos de oitiva. Dessa 

forma, restou atendido pela parte autora a comprovação do exercício de 

atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, em número de meses suficiente para atender à carência do 

referido benefício. Julgado procedente o pedido, a tutela de urgência 

pretendida encontra respaldo legal, vez que neste momento processual há 

certeza do direito e perigo de dano ao resultado útil do processo, já que o 

benefício ora deferido tem como objeto prover a subsistência da parte 

autora, que não pode mais aguardar todo o tramite do processo para só 

então passar a auferi-lo. 03. Dispositivo Ante o exposto, com fundamento 

no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

CONDENAR ao réu a implantar em favor da parte autora, no prazo de 60 

(sessenta) dias: 1 - o nome do segurado: JOÃO RODRIGUES NETO 2 - o 

benefício concedido: APOSENTADORIA POR IDADE RURAL 3 - a renda 

mensal atual: UM SALÁRIO MÍNIMO 4 - a data de início do benefício – DIB: 

08/02/2018 (data de entrada do requerimento administrativo) 5 - a renda 

mensal inicial – RMI: UM SALÁRIO MÍNIMO Condeno o réu, ainda, a efetuar 

o pagamento dos valores retroativos desde a DIB, observada a prescrição 

quinquenal retroativa à data da propositura da ação. ÍNDICES DE 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA: “As condenações impostas 

à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do 

INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período 

posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 

8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação 

dada pela Lei n. 11.960/2009).” (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 

20/03/2018) TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA: Os juros de mora 

incidem a partir da citação, 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”). TERMO INICIAL DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA: 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. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixo os honorários advocatícios 

em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e Superior 

Tribunal de Justiça (enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). Injustificada a remessa necessária, pois o proveito econômico 

obtido pela parte autora não excede o montante pelo art. 496, § 3º, I, CPC. 

Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Após o trânsito em julgado e feitas as anotações de estilo, arquivem-se 

com baixa. Vila Bela da Santíssima Trindade, 07 de Fevereiro de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000119-60.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI SOARES DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE Processo: 1000119-60.2019.8.11.0077 

Requerente: Irani Soares de Brito Requerido: INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social SENTENÇA 01. Relatório. Irani Soares de Brito propôs a 

presente ação de aposentadoria por idade rural contra o Instituto Nacional 

do Seguro Social, ambos qualificados nos autos, sustentando que se 

fazem presentes os requisitos fáticos e legais para procedência do 

pedido. A requerente juntou os documentos comprobatórios anexos ao 

pedido inicial, contendo documentos pessoais, certidão de casamento e 

nascimento dos filhos, carteira de vinculação ao Sindicado de 

Trabalhadores Rurais de Pontes e Lacerda, comprovantes de aquisição de 

produtos rurais e, etc., além da comunicação de decisão com 

indeferimento do pedido administrativo no movimento de ID nº 18794463. O 

INSS apresentou contestação, pedindo a improcedência do pedido inicial. 

Realizada a audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas 

arroladas pela parte autora. 02. Mérito. A Lei 8.213/91 em seu artigo 55, § 

3º, prevê que: “§3º - A comprovação de tempo de serviço para os efeitos 

desta lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, 

conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em 

início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente 

testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso 

fortuito, conforme disposto no Regulamento.” Nesse sentido, de que a 

prova unicamente testemunhal não é suficiente para comprovação da 

atividade rurícola, são os enunciados de súmula 27 do Tribunal Regional 

Federal da 1ª. Região e súmula 149 do Tribunal da Cidadania, vejamos: 

“Súmula 27 do Tribunal Regional Federal d/a 1ª. Região – Não é admissível 

prova exclusivamente testemunhal para reconhecimento de tempo de 

exercício de atividade urbana e rural Súmula 149 do Tribunal da Cidadania 

– A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da 

atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário.” 

Partindo desses preceitos, observo que foi juntado aos autos pela parte 

autora: conta de energia elétrica, Certidão de Casamento, dentre outros 

documentos que comprovam o vinculo ruralista da parte autora. Esse início 

de prova material foi completada pela prova oral colhida em audiência, 

conforme se evola dos termos de oitiva. Dessa forma, restou atendido 

pela parte autora a comprovação do exercício de atividade rural no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número 

de meses suficiente para atender à carência do referido benefício. 

Julgado procedente o pedido, a tutela de urgência pretendida encontra 

respaldo legal, vez que neste momento processual há certeza do direito e 

perigo de dano ao resultado útil do processo, já que o benefício ora 

deferido tem como objeto prover a subsistência da parte autora, que não 

pode mais aguardar todo o tramite do processo para só então passar a 

auferi-lo. 03. Dispositivo Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR ao réu a 

implantar em favor da parte autora, no prazo de 60 (sessenta) dias: 1 - o 

nome do segurado: IRANI SOARES DE BRITO 2 - o benefício concedido: 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL 3 - a renda mensal atual: UM 
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SALÁRIO MÍNIMO 4 - a data de início do benefício – DIB: 12/09/2017 (data 

de entrada do requerimento administrativo) 5 - a renda mensal inicial – RMI: 

UM SALÁRIO MÍNIMO Condeno o réu, ainda, a efetuar o pagamento dos 

valores retroativos desde a DIB, observada a prescrição quinquenal 

retroativa à data da propositura da ação. ÍNDICES DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS DE MORA: “As condenações impostas à Fazenda 

Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para 

fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à 

vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. 

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da 

caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela 

Lei n. 11.960/2009).” (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018) 

TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA: Os juros de mora incidem a partir 

da citação, 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”). TERMO INICIAL DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA: 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. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixo os honorários advocatícios 

em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e Superior 

Tribunal de Justiça (enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). Injustificada a remessa necessária, pois o proveito econômico 

obtido pela parte autora não excede o montante pelo art. 496, § 3º, I, CPC. 

Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Após o trânsito em julgado e feitas as anotações de estilo, arquivem-se 

com baixa. Vila Bela da Santíssima Trindade, 06 de Fevereiro de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000453-94.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

EURICO NELSON CARNEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE Processo: 1000453-94.2019.8.11.0077 

Requerente: Eurico Nelson Carneiro Requerido: INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social SENTENÇA 01. Relatório. Eurico Nelson Carneiro propôs a 

presente ação de aposentadoria por idade rural contra o Instituto Nacional 

do Seguro Social, ambos qualificados nos autos, sustentando que se 

fazem presentes os requisitos fáticos e legais para procedência do 

pedido. A requerente juntou os documentos comprobatórios anexos ao 

pedido inicial, contendo documentos pessoais, comprovante de residência 

localizada em zona rural, documentos que comprovam a propriedade de 

área rural, carteira de associado ao Sindicado de Trabalhadores Rurais 

desta Comarca, declaração de exercício de atividade rural emitida pelo 

referido sindicato, diversas notas fiscais e comprovantes de aquisição de 

produtos destinados à atividade rural e, etc., além da comunicação de 

decisão com indeferimento do pedido administrativo no movimento de ID nº 

21270056. O INSS apresentou contestação, pedindo a improcedência do 

pedido inicial. Realizada a audiência de instrução foram ouvidas as 

testemunhas arroladas pela parte autora. 02. Mérito. De proêmio, 

considerando que a ação de nº 1000454-79.2019.811.0077 foi proposta 

pela conjugue do requerente e trata-se de ação com o mesmo objeto e 

pedido da presente, reconheço a conexão com aqueles autos e, sendo 

assim, considerando que as testemunhas das partes são as mesmas, 

estas foram ouvidas em uma única audiência. A Lei 8.213/91 em seu artigo 

55, § 3º, prevê que: “§3º - A comprovação de tempo de serviço para os 

efeitos desta lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, 

conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em 

início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente 

testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso 

fortuito, conforme disposto no Regulamento.” Nesse sentido, de que a 

prova unicamente testemunhal não é suficiente para comprovação da 

atividade rurícola, são os enunciados de súmula 27 do Tribunal Regional 

Federal da 1ª. Região e súmula 149 do Tribunal da Cidadania, vejamos: 

“Súmula 27 do Tribunal Regional Federal d/a 1ª. Região – Não é admissível 

prova exclusivamente testemunhal para reconhecimento de tempo de 

exercício de atividade urbana e rural Súmula 149 do Tribunal da Cidadania 

– A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da 

atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário.” 

Partindo desses preceitos, observo que foi juntado aos autos pela parte 

autora: conta de energia elétrica, Certidão de Casamento, dentre outros 

documentos que comprovam o vinculo ruralista da parte autora. Esse início 

de prova material foi completada pela prova oral colhida em audiência, 

conforme se evola dos termos de oitiva. Dessa forma, restou atendido 

pela parte autora a comprovação do exercício de atividade rural no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número 

de meses suficiente para atender à carência do referido benefício. 

Julgado procedente o pedido, a tutela de urgência pretendida encontra 

respaldo legal, vez que neste momento processual há certeza do direito e 

perigo de dano ao resultado útil do processo, já que o benefício ora 

deferido tem como objeto prover a subsistência da parte autora, que não 

pode mais aguardar todo o tramite do processo para só então passar a 

auferi-lo. 03. Dispositivo Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR ao réu a 

implantar em favor da parte autora, no prazo de 60 (sessenta) dias: 1 - o 

nome do segurado: EURICO NELSON CARNEIRO 2 - o benefício concedido: 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL 3 - a renda mensal atual: UM 

SALÁRIO MÍNIMO 4 - a data de início do benefício – DIB: 10/05/2016 (data 

de entrada do requerimento administrativo) 5 - a renda mensal inicial – RMI: 

UM SALÁRIO MÍNIMO Condeno o réu, ainda, a efetuar o pagamento dos 

valores retroativos desde a DIB, observada a prescrição quinquenal 

retroativa à data da propositura da ação. ÍNDICES DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS DE MORA: “As condenações impostas à Fazenda 

Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para 

fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à 

vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. 

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da 

caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela 

Lei n. 11.960/2009).” (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018) 

TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA: Os juros de mora incidem a partir 

da citação, 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”). TERMO INICIAL DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA: 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. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixo os honorários advocatícios 

em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e Superior 

Tribunal de Justiça (enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). Injustificada a remessa necessária, pois o proveito econômico 

obtido pela parte autora não excede o montante pelo art. 496, § 3º, I, CPC. 

Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Após o trânsito em julgado e feitas as anotações de estilo, arquivem-se 

com baixa. Vila Bela da Santíssima Trindade, 06 de Fevereiro de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000113-53.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOVAL BERTO LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 
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Requerente: Lindoval Berto Lima Requerido: INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social SENTENÇA 01. Relatório. Lindoval Berto Lima propôs a 

presente ação de aposentadoria por idade rural contra o Instituto Nacional 

do Seguro Social, ambos qualificados nos autos, sustentando que se 

fazem presentes os requisitos fáticos e legais para procedência do 

pedido. A requerente juntou os documentos comprobatórios anexos ao 

pedido inicial, contendo documentos pessoais, comprovante de residência 

localizada em zona rural, certidões de nascimentos dos filhos nascidos em 

comunidade rural, formulário de requerimento de regularização fundiária, 

nota fiscal de aquisição de produtos rurais e, etc., além da comunicação 

de decisão com indeferimento do pedido administrativo no movimento de ID 

nº 18715063. O INSS apresentou contestação, pedindo a improcedência 

do pedido inicial. Realizada a audiência de instrução foram ouvidas as 

testemunhas arroladas pela parte autora. 02. Mérito. A Lei 8.213/91 em 

seu artigo 55, § 3º, prevê que: “§3º - A comprovação de tempo de serviço 

para os efeitos desta lei, inclusive mediante justificação administrativa ou 

judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando 

baseada em início de prova material, não sendo admitida prova 

exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior 

ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento.” Nesse sentido, de 

que a prova unicamente testemunhal não é suficiente para comprovação 

da atividade rurícola, são os enunciados de súmula 27 do Tribunal 

Regional Federal da 1ª. Região e súmula 149 do Tribunal da Cidadania, 

vejamos: “Súmula 27 do Tribunal Regional Federal d/a 1ª. Região – Não é 

admissível prova exclusivamente testemunhal para reconhecimento de 

tempo de exercício de atividade urbana e rural Súmula 149 do Tribunal da 

Cidadania – A prova exclusivamente testemunhal não basta à 

comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício 

previdenciário.” Partindo desses preceitos, observo que foi juntado aos 

autos pela parte autora: conta de energia elétrica, Certidão de Casamento, 

dentre outros documentos que comprovam o vinculo ruralista da parte 

autora. Esse início de prova material foi completada pela prova oral colhida 

em audiência, conforme se evola dos termos de oitiva. O pequeno período 

de descontinuidade do labor rural (07/1980 a 03/1981, 09/1982 a 05/1983 

– fls. 4/6 do ID nº 27584365) não afasta o caráter ruralista do vínculo, pois 

inferior a 38 meses, tempo máximo de descontinuidade conforme 

interpretação análoga ao art. 15 da Lei de Benefícios (STJ, Primeira Turma, 

AgRg no REsp 1354939/CE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 

16/06/2014, DJe 01/07/2014). Dessa forma, restou atendido pela parte 

autora a comprovação do exercício de atividade rural no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses 

suficiente para atender à carência do referido benefício. Julgado 

procedente o pedido, a tutela de urgência pretendida encontra respaldo 

legal, vez que neste momento processual há certeza do direito e perigo de 

dano ao resultado útil do processo, já que o benefício ora deferido tem 

como objeto prover a subsistência da parte autora, que não pode mais 

aguardar todo o tramite do processo para só então passar a auferi-lo. 03. 

Dispositivo Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, e 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR ao réu a implantar 

em favor da parte autora, no prazo de 60 (sessenta) dias: 1 - o nome do 

segurado: LINDOVAL BERTO LIMA 2 - o benefício concedido: 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL 3 - a renda mensal atual: UM 

SALÁRIO MÍNIMO 4 - a data de início do benefício – DIB: 26/10/2017 (data 

de entrada do requerimento administrativo) 5 - a renda mensal inicial – RMI: 

UM SALÁRIO MÍNIMO Condeno o réu, ainda, a efetuar o pagamento dos 

valores retroativos desde a DIB, observada a prescrição quinquenal 

retroativa à data da propositura da ação. ÍNDICES DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS DE MORA: “As condenações impostas à Fazenda 

Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para 

fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à 

vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. 

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da 

caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela 

Lei n. 11.960/2009).” (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018) 

TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA: Os juros de mora incidem a partir 

da citação, 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”). TERMO INICIAL DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA: 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. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixo os honorários advocatícios 

em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e Superior 

Tribunal de Justiça (enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). Injustificada a remessa necessária, pois o proveito econômico 

obtido pela parte autora não excede o montante pelo art. 496, § 3º, I, CPC. 

Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Após o trânsito em julgado e feitas as anotações de estilo, arquivem-se 

com baixa. Vila Bela da Santíssima Trindade, 06 de Fevereiro de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000082-33.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE ARAUJO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE Processo: 1000082-33.2019.8.11.0077 

Requerente: Maria Aparecida de Araujo Silva Requerido: INSS – Instituto 

Nacional do Seguro Social SENTENÇA 01. Relatório. Maria Aparecida de 

Araujo Silva propôs a presente ação de aposentadoria por idade rural 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados nos 

autos, sustentando que se fazem presentes os requisitos fáticos e legais 

para procedência do pedido. A requerente juntou os documentos 

comprobatórios anexos ao pedido inicial, contendo documentos pessoais, 

comprovante de residência da zona rural, certidão de casamento e 

nascimento dos filhos, contrato de trabalho rural (experiência) datado do 

ano de 1993, diversas notas fiscais, guias de trânsito de semoventes e 

comprovantes de aquisição de produtos rurais e, etc., além da 

comunicação de decisão com indeferimento do pedido administrativo no 

movimento de ID nº 18449376. O INSS apresentou contestação, pedindo a 

improcedência do pedido inicial. Realizada a audiência de instrução foram 

ouvidas as testemunhas arroladas pela parte autora. 02. Mérito. A Lei 

8.213/91 em seu artigo 55, § 3º, prevê que: “§3º - A comprovação de 

tempo de serviço para os efeitos desta lei, inclusive mediante justificação 

administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá 

efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida 

prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de 

força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento.” Nesse 

sentido, de que a prova unicamente testemunhal não é suficiente para 

comprovação da atividade rurícola, são os enunciados de súmula 27 do 

Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e súmula 149 do Tribunal da 

Cidadania, vejamos: “Súmula 27 do Tribunal Regional Federal d/a 1ª. 

Região – Não é admissível prova exclusivamente testemunhal para 

reconhecimento de tempo de exercício de atividade urbana e rural Súmula 

149 do Tribunal da Cidadania – A prova exclusivamente testemunhal não 

basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de 

benefício previdenciário.” Partindo desses preceitos, observo que foi 

juntado aos autos pela parte autora: conta de energia elétrica, Certidão de 

Casamento, dentre outros documentos que comprovam o vinculo ruralista 

da parte autora. Esse início de prova material foi completada pela prova 

oral colhida em audiência, conforme se evola dos termos de oitiva. Dessa 

forma, restou atendido pela parte autora a comprovação do exercício de 

atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, em número de meses suficiente para atender à carência do 

referido benefício. Julgado procedente o pedido, a tutela de urgência 

pretendida encontra respaldo legal, vez que neste momento processual há 

certeza do direito e perigo de dano ao resultado útil do processo, já que o 

benefício ora deferido tem como objeto prover a subsistência da parte 

autora, que não pode mais aguardar todo o tramite do processo para só 

então passar a auferi-lo. 03. Dispositivo Ante o exposto, com fundamento 

no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

CONDENAR ao réu a implantar em favor da parte autora, no prazo de 60 

(sessenta) dias: 1 - o nome do segurado: MARIA APARECIDA DE ARAUJO 
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SILVA 2 - o benefício concedido: APOSENTADORIA POR IDADE RURAL 3 - 

a renda mensal atual: UM SALÁRIO MÍNIMO 4 - a data de início do benefício 

– DIB: 07/06/2018 (data de entrada do requerimento administrativo) 5 - a 

renda mensal inicial – RMI: UM SALÁRIO MÍNIMO Condeno o réu, ainda, a 

efetuar o pagamento dos valores retroativos desde a DIB, observada a 

prescrição quinquenal retroativa à data da propositura da ação. ÍNDICES 

DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA: “As condenações 

impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à 

incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao 

período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na 

Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação 

dada pela Lei n. 11.960/2009).” (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 

20/03/2018) TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA: Os juros de mora 

incidem a partir da citação, 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”). TERMO INICIAL DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA: 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. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixo os honorários advocatícios 

em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e Superior 

Tribunal de Justiça (enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). Injustificada a remessa necessária, pois o proveito econômico 

obtido pela parte autora não excede o montante pelo art. 496, § 3º, I, CPC. 

Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Após o trânsito em julgado e feitas as anotações de estilo, arquivem-se 

com baixa. Vila Bela da Santíssima Trindade, 06 de Fevereiro de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000454-79.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA GOMES DO NASCIMENTO CARNEIRO (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)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE Processo: 1000454-79.2019.8.11.0077 

Requerente: Vilma Gomes do Nascimento Carneiro Requerido: INSS – 

Instituto Nacional do Seguro Social SENTENÇA 01. Relatório. Vilma Gomes 

do Nascimento Carneiro propôs a presente ação de aposentadoria por 

idade rural contra o Instituto Nacional do Seguro Social, ambos 

qualificados nos autos, sustentando que se fazem presentes os requisitos 

fáticos e legais para procedência do pedido. A requerente juntou os 

documentos comprobatórios anexos ao pedido inicial, contendo 

documentos pessoais, comprovante de residência localizada em zona 

rural, documentos que comprovam a propriedade de área rural, carteira de 

associada ao Sindicado de Trabalhadores Rurais desta Comarca, 

declaração de exercício de atividade rural emitida pelo referido sindicato, 

diversas notas fiscais e comprovantes de aquisição de produtos 

destinados à atividade rural e, etc., além da comunicação de decisão com 

indeferimento do pedido administrativo no movimento de ID nº 21271705. O 

INSS apresentou contestação, pedindo a improcedência do pedido inicial. 

Realizada a audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas 

arroladas pela parte autora. 02. Mérito. De proêmio, considerando que a 

ação de nº 1000453-94.2019.811.0077 foi proposta pelo conjugue da 

requerente e trata-se de ação com o mesmo objeto e pedido da presente, 

reconheço a conexão com aqueles autos e, sendo assim, considerando 

que as testemunhas das partes são as mesmas, estas foram ouvidas em 

uma única audiência. A Lei 8.213/91 em seu artigo 55, § 3º, prevê que: 

“§3º - A comprovação de tempo de serviço para os efeitos desta lei, 

inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o 

disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de 

prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, 

salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme 

disposto no Regulamento.” Nesse sentido, de que a prova unicamente 

testemunhal não é suficiente para comprovação da atividade rurícola, são 

os enunciados de súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e 

súmula 149 do Tribunal da Cidadania, vejamos: “Súmula 27 do Tribunal 

Regional Federal d/a 1ª. Região – Não é admissível prova exclusivamente 

testemunhal para reconhecimento de tempo de exercício de atividade 

urbana e rural Súmula 149 do Tribunal da Cidadania – A prova 

exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade 

rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário.” Partindo 

desses preceitos, observo que foi juntado aos autos pela parte autora: 

conta de energia elétrica, Certidão de Casamento, dentre outros 

documentos que comprovam o vinculo ruralista da parte autora. Esse início 

de prova material foi completada pela prova oral colhida em audiência, 

conforme se evola dos termos de oitiva. O período de contribuição pelo 

Estado de Mato Grosso remonta à década de 1980, conforme 

demonstrado nos documentos apresentados tanto pela requerente quanto 

pela autarquia requerida, de forma que não impede a configuração do 

vínculo ruralista. Dessa forma, restou atendido pela parte autora a 

comprovação do exercício de atividade rural no período imediatamente 

anterior ao requerimento do benefício, em número de meses suficiente 

para atender à carência do referido benefício. Julgado procedente o 

pedido, a tutela de urgência pretendida encontra respaldo legal, vez que 

neste momento processual há certeza do direito e perigo de dano ao 

resultado útil do processo, já que o benefício ora deferido tem como objeto 

prover a subsistência da parte autora, que não pode mais aguardar todo o 

tramite do processo para só então passar a auferi-lo. 03. Dispositivo Ante 

o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o processo, com resolução de mérito, e JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, para CONDENAR ao réu a implantar em favor da parte 

autora, no prazo de 60 (sessenta) dias: 1 - o nome do segurado: VILMA 

GOMES DO NASCIMENTO CARNEIRO 2 - o benefício concedido: 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL 3 - a renda mensal atual: UM 

SALÁRIO MÍNIMO 4 - a data de início do benefício – DIB: 12/05/2016 (data 

de entrada do requerimento administrativo) 5 - a renda mensal inicial – RMI: 

UM SALÁRIO MÍNIMO Condeno o réu, ainda, a efetuar o pagamento dos 

valores retroativos desde a DIB, observada a prescrição quinquenal 

retroativa à data da propositura da ação. ÍNDICES DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS DE MORA: “As condenações impostas à Fazenda 

Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para 

fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à 

vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. 

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da 

caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela 

Lei n. 11.960/2009).” (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018) 

TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA: Os juros de mora incidem a partir 

da citação, 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”). TERMO INICIAL DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA: 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. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixo os honorários advocatícios 

em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e Superior 

Tribunal de Justiça (enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). Injustificada a remessa necessária, pois o proveito econômico 

obtido pela parte autora não excede o montante pelo art. 496, § 3º, I, CPC. 

Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Após o trânsito em julgado e feitas as anotações de estilo, arquivem-se 

com baixa. Vila Bela da Santíssima Trindade, 06 de Fevereiro de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000468-63.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

VITALINA SOLIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE Processo: 1000468-63.2019.8.11.0077 

Requerente: Vitalina Sólis Requerido: INSS – Instituto Nacional do Seguro 

Social SENTENÇA 01. Relatório. Vitalina Sólis propôs a presente ação de 

aposentadoria por idade rural contra o Instituto Nacional do Seguro Social, 

ambos qualificados nos autos, sustentando que se fazem presentes os 

requisitos fáticos e legais para procedência do pedido. A requerente 

juntou os documentos comprobatórios anexos ao pedido inicial, contendo 

documentos pessoais, comprovante de residência, certidão de nascimento 

dos filhos, comprovantes de aquisição de produtos rurais e, etc., além da 

comunicação de decisão com indeferimento do pedido administrativo no 

movimento de ID nº 21400266. O INSS apresentou contestação, pedindo a 

improcedência do pedido inicial. Realizada a audiência de instrução foram 

ouvidas as testemunhas arroladas pela parte autora. 02. Mérito. A Lei 

8.213/91 em seu artigo 55, § 3º, prevê que: “§3º - A comprovação de 

tempo de serviço para os efeitos desta lei, inclusive mediante justificação 

administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá 

efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida 

prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de 

força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento.” Nesse 

sentido, de que a prova unicamente testemunhal não é suficiente para 

comprovação da atividade rurícola, são os enunciados de súmula 27 do 

Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e súmula 149 do Tribunal da 

Cidadania, vejamos: “Súmula 27 do Tribunal Regional Federal d/a 1ª. 

Região – Não é admissível prova exclusivamente testemunhal para 

reconhecimento de tempo de exercício de atividade urbana e rural Súmula 

149 do Tribunal da Cidadania – A prova exclusivamente testemunhal não 

basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de 

benefício previdenciário.” Partindo desses preceitos, observo que foi 

juntado aos autos pela parte autora: conta de energia elétrica, Certidão de 

Casamento, dentre outros documentos que comprovam o vinculo ruralista 

da parte autora. Esse início de prova material foi completada pela prova 

oral colhida em audiência, conforme se evola dos termos de oitiva. O 

tempo de contribuição do marido da requerente como empregado nos 

períodos indicados no CNIS de fls. 10/16, doc. ID nº 22512320, não 

constituem empecilho à caracterização da atividade rurícola e a 

configuração da qualidade de segurado especial, pois os empregadores 

se tratam de Fazendas da região rural deste Município. Dessa forma, 

restou atendido pela parte autora a comprovação do exercício de atividade 

rural no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em 

número de meses suficiente para atender à carência do referido benefício. 

Julgado procedente o pedido, a tutela de urgência pretendida encontra 

respaldo legal, vez que neste momento processual há certeza do direito e 

perigo de dano ao resultado útil do processo, já que o benefício ora 

deferido tem como objeto prover a subsistência da parte autora, que não 

pode mais aguardar todo o tramite do processo para só então passar a 

auferi-lo. 03. Dispositivo Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR ao réu a 

implantar em favor da parte autora, no prazo de 60 (sessenta) dias: 1 - o 

nome do segurado: VITALINA SÓLIS 2 - o benefício concedido: 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL 3 - a renda mensal atual: UM 

SALÁRIO MÍNIMO 4 - a data de início do benefício – DIB: 18/05/2018 (data 

de entrada do requerimento administrativo) 5 - a renda mensal inicial – RMI: 

UM SALÁRIO MÍNIMO Condeno o réu, ainda, a efetuar o pagamento dos 

valores retroativos desde a DIB, observada a prescrição quinquenal 

retroativa à data da propositura da ação. ÍNDICES DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS DE MORA: “As condenações impostas à Fazenda 

Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para 

fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à 

vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. 

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da 

caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela 

Lei n. 11.960/2009).” (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018) 

TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA: Os juros de mora incidem a partir 

da citação, 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”). TERMO INICIAL DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA: 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. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixo os honorários advocatícios 

em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e Superior 

Tribunal de Justiça (enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). Injustificada a remessa necessária, pois o proveito econômico 

obtido pela parte autora não excede o montante pelo art. 496, § 3º, I, CPC. 

Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Após o trânsito em julgado e feitas as anotações de estilo, arquivem-se 

com baixa. Vila Bela da Santíssima Trindade, 06 de Fevereiro de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000702-45.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

LUSINETE BARBOSA BATISTA ALVES (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)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE Processo: 1000702-45.2019.8.11.0077 

Requerente: Lusinete Barbosa Batista Alves Requerido: INSS – Instituto 

Nacional do Seguro Social SENTENÇA 01. Relatório. Lusinete Barbosa 

Batista Alves propôs a presente ação de aposentadoria por idade rural 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados nos 

autos, sustentando que se fazem presentes os requisitos fáticos e legais 

para procedência do pedido. A requerente juntou os documentos 

comprobatórios anexos ao pedido inicial, contendo documentos pessoais, 

comprovante de residência localizada em zona rural, certidão de 

casamento e nascimento dos filhos, documentos comprobatórios de 

prestação de serviços em empresas rurais, comprovantes de aquisição 

de produtos rurais e, etc., além da comunicação de decisão com 

indeferimento do pedido administrativo no movimento de ID nº 23890281. O 

INSS apresentou contestação, pedindo a improcedência do pedido inicial. 

Realizada a audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas 

arroladas pela parte autora. 02. Mérito. A Lei 8.213/91 em seu artigo 55, § 

3º, prevê que: “§3º - A comprovação de tempo de serviço para os efeitos 

desta lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, 

conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em 

início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente 

testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso 

fortuito, conforme disposto no Regulamento.” Nesse sentido, de que a 

prova unicamente testemunhal não é suficiente para comprovação da 

atividade rurícola, são os enunciados de súmula 27 do Tribunal Regional 

Federal da 1ª. Região e súmula 149 do Tribunal da Cidadania, vejamos: 

“Súmula 27 do Tribunal Regional Federal d/a 1ª. Região – Não é admissível 

prova exclusivamente testemunhal para reconhecimento de tempo de 

exercício de atividade urbana e rural Súmula 149 do Tribunal da Cidadania 

– A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da 

atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário.” 

Partindo desses preceitos, observo que foi juntado aos autos pela parte 

autora: conta de energia elétrica, Certidão de Casamento, dentre outros 

documentos que comprovam o vinculo ruralista da parte autora. Esse início 

de prova material foi completada pela prova oral colhida em audiência, 

conforme se evola dos termos de oitiva. O tempo de contribuição do 

marido da requerente como empregado nos períodos indicados no CNIS de 

fls. 09/19, doc. ID nº 24556376, não constituem empecilho à 

caracterização da atividade rurícola e a configuração da qualidade de 

segurado especial, pois os empregadores se tratam de Fazendas e 

empresas ruralistas. Dessa forma, restou atendido pela parte autora a 

comprovação do exercício de atividade rural no período imediatamente 
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anterior ao requerimento do benefício, em número de meses suficiente 

para atender à carência do referido benefício. Julgado procedente o 

pedido, a tutela de urgência pretendida encontra respaldo legal, vez que 

neste momento processual há certeza do direito e perigo de dano ao 

resultado útil do processo, já que o benefício ora deferido tem como objeto 

prover a subsistência da parte autora, que não pode mais aguardar todo o 

tramite do processo para só então passar a auferi-lo. 03. Dispositivo Ante 

o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o processo, com resolução de mérito, e JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, para CONDENAR ao réu a implantar em favor da parte 

autora, no prazo de 60 (sessenta) dias: 1 - o nome do segurado: 

LUSINETE BARBOSA BATISTA ALVES 2 - o benefício concedido: 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL 3 - a renda mensal atual: UM 

SALÁRIO MÍNIMO 4 - a data de início do benefício – DIB: 26/08/2016 (data 

de entrada do requerimento administrativo) 5 - a renda mensal inicial – RMI: 

UM SALÁRIO MÍNIMO Condeno o réu, ainda, a efetuar o pagamento dos 

valores retroativos desde a DIB, observada a prescrição quinquenal 

retroativa à data da propositura da ação. ÍNDICES DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS DE MORA: “As condenações impostas à Fazenda 

Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para 

fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à 

vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. 

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da 

caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela 

Lei n. 11.960/2009).” (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018) 

TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA: Os juros de mora incidem a partir 

da citação, 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”). TERMO INICIAL DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA: 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. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixo os honorários advocatícios 

em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e Superior 

Tribunal de Justiça (enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). Injustificada a remessa necessária, pois o proveito econômico 

obtido pela parte autora não excede o montante pelo art. 496, § 3º, I, CPC. 

Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Após o trânsito em julgado e feitas as anotações de estilo, arquivem-se 

com baixa. Vila Bela da Santíssima Trindade, 06 de Fevereiro de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000265-04.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA GOMES SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE Processo: 1000265-04.2019.8.11.0077 

Requerente: Silvia Gomes Soares Requerido: INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social SENTENÇA 01. Relatório. Silvia Gomes Soares propôs a 

presente ação de AUXÍLIO MATERNIDADE RURAL em desfavor do INSS - 

Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados nos autos, 

sustentando que reúne todos os requisitos fáticos e legais para 

procedência do pedido, mas que o benefício foi negado pela autarquia 

federal. A requerente juntou os documentos comprobatórios anexos ao 

pedido inicial, contendo documentos pessoais, certidão de nascimento da 

criança, declaração de residência em região rural, contrato de 

arrendamento de imóvel rural, diversas notas e comprovantes de 

aquisição de produtos rurais e, etc., além da comunicação de decisão com 

indeferimento do pedido administrativo apresentada no mov. ID nº 

19898644. O INSS apresentou contestação, pedindo a improcedência do 

pedido inicial. Realizada a audiência de instrução foram ouvidas as 

testemunhas arroladas pela parte autora. 02. Mérito A Lei 8.213/91, em 

seu artigo 71, prevê que “o salário-maternidade é devido à segurada da 

Previdência Social, durante 120 (cento e vinte) dias, com início no período 

entre 28 (vinte e oito) dias antes do parto e a data de ocorrência deste, 

observadas as situações e condições previstas na legislação no que 

concerne à proteção à maternidade”. O parágrafo único do art. 39 da Lei 

8.213/91 dispõe que “para a segurada especial fica garantida a 

concessão do salário-maternidade no valor de 1 (um) salário mínimo, 

desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao do início 

do benefício”. Por sua vez, o art. 25, III, da Lei 8.213/91 reduziu a carência 

para 10 (dez) contribuições mensais. Além disso, é cediço que a prova 

unicamente testemunhal não é suficiente para comprovação da atividade 

rurícola, conforme Súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e 

Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 27 do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região – Não é admissível prova exclusivamente 

testemunhal para reconhecimento de tempo de exercício de atividade 

urbana e rural. Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça – A prova 

exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade 

rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário. Partindo 

desses preceitos, observo que foram juntados aos autos pela parte 

autora diversos documentos, que constituem início de prova material do 

vínculo ruralista da parte autora. Esse início de prova material foi 

completado pela prova oral colhida em audiência, conforme se evola dos 

termos de oitiva. Dessa forma, verifica-se que a parte autora comprovou o 

exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, em número de meses suficiente para atender à 

carência do referido benefício, e foi demonstrado o efetivo nascimento da 

criança, razão pela qual o pedido inicial deve ser julgado procedente. Por 

se tratar de pedido de salário-maternidade, ainda que julgado procedente o 

pedido, a tutela de urgência não pode ser deferida, vez que a prestação 

não tem caráter continuado e, assim, a antecipação do provimento 

jurisdicional teria caráter satisfativo e esgotaria o objeto da demanda. 03. 

Dispositivo Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, e 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR o réu a implantar 

em favor da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, o benefício 

pleiteado, conforme segue: 1. o nome do segurado: SILVIA GOMES 

SOARES 2. o benefício concedido: SALÁRIO-MATERNIDADE RURAL 3. a 

renda mensal atual: UM SALÁRIO MÍNIMO 4. a data de início do benefício – 

DIB: 19/08/2014 (data do nascimento da criança, ID nº 19898643, fls. 06) 

5. a renda mensal inicial – RMI: UM SALÁRIO MÍNIMO 6. prazo do benefício: 

120 (cento e vinte) dias a contar da DIB. Condeno o réu, ainda, a efetuar o 

pagamento dos valores retroativos desde a DIB, observada a prescrição 

quinquenal retroativa à data da propositura da ação. ÍNDICES DE 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA: “As condenações impostas 

à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do 

INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período 

posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 

8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação 

dada pela Lei n. 11.960/2009).” (REsp 1.492.221/PR, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 

20/03/2018) TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA: Os juros de mora 

incidem a partir da citação, a teor da Súmula 204 do Superior Tribunal de 

Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios 

previdenciários incidem a partir da citação válida”). TERMO INICIAL DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA: Determino que a correção monetária se dê na 

forma das Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente 

desde o momento em que cada prestação se tornou devida. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS: Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor 

das parcelas devidas até esta data, conforme jurisprudência do Tribunal 

Regional Federal da 1ª. Região e Superior Tribunal de Justiça (Súmula 111 

STJ – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem 

sobre prestações vincendas). Injustificada a remessa necessária, pois o 

proveito econômico obtido pela parte autora não excede o montante pelo 

art. 496, § 3º, I, CPC. Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Após o trânsito em julgado e feitas as anotações 

de estilo, arquivem-se com baixa. Vila Bela da Santíssima Trindade, 05 de 

fevereiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000745-79.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZE RUMAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE Processo: 1000745-79.2019.8.11.0077 

Requerente: Denize Rumão Requerido: INSS – Instituto Nacional do Seguro 

Social SENTENÇA 01. Relatório. Denize Rumão propôs a presente ação de 

aposentadoria por idade rural contra o Instituto Nacional do Seguro Social, 

ambos qualificados nos autos, sustentando que se fazem presentes os 

requisitos fáticos e legais para procedência do pedido. A requerente 

juntou os documentos comprobatórios anexos ao pedido inicial, contendo 

documentos pessoais, comprovante de residência localizada em zona 

rural, certidão de casamento e nascimento dos filhos, documentos que 

demonstram que os filhos foram educados em escolas de comunidades 

rurais, carteira de trabalho do conjugue onde consta vínculos trabalhista 

em fazendas e, etc., além da comunicação de decisão com indeferimento 

do pedido administrativo no movimento de ID nº 24372636. O INSS 

apresentou contestação, pedindo a improcedência do pedido inicial. 

Realizada a audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas 

arroladas pela parte autora. 02. Mérito. A Lei 8.213/91 em seu artigo 55, § 

3º, prevê que: “§3º - A comprovação de tempo de serviço para os efeitos 

desta lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, 

conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em 

início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente 

testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso 

fortuito, conforme disposto no Regulamento.” Nesse sentido, de que a 

prova unicamente testemunhal não é suficiente para comprovação da 

atividade rurícola, são os enunciados de súmula 27 do Tribunal Regional 

Federal da 1ª. Região e súmula 149 do Tribunal da Cidadania, vejamos: 

“Súmula 27 do Tribunal Regional Federal d/a 1ª. Região – Não é admissível 

prova exclusivamente testemunhal para reconhecimento de tempo de 

exercício de atividade urbana e rural Súmula 149 do Tribunal da Cidadania 

– A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da 

atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário.” 

Partindo desses preceitos, observo que foi juntado aos autos pela parte 

autora: conta de energia elétrica, Certidão de Casamento, dentre outros 

documentos que comprovam o vinculo ruralista da parte autora. Esse início 

de prova material foi completada pela prova oral colhida em audiência, 

conforme se evola dos termos de oitiva. O período de descontinuidade do 

labor rural (entre fevereiro de 2017 e setembro de 2019) não afasta o 

caráter ruralista do vínculo, pois inferior a 38 meses, tempo máximo de 

descontinuidade conforme interpretação análoga ao art. 15 da Lei de 

Benefícios (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1354939/CE, Rel. Ministro 

Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16/06/2014, DJe 01/07/2014). Dessa 

forma, restou atendido pela parte autora a comprovação do exercício de 

atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, em número de meses suficiente para atender à carência do 

referido benefício. Julgado procedente o pedido, a tutela de urgência 

pretendida encontra respaldo legal, vez que neste momento processual há 

certeza do direito e perigo de dano ao resultado útil do processo, já que o 

benefício ora deferido tem como objeto prover a subsistência da parte 

autora, que não pode mais aguardar todo o tramite do processo para só 

então passar a auferi-lo. 03. Dispositivo Ante o exposto, com fundamento 

no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

CONDENAR ao réu a implantar em favor da parte autora, no prazo de 60 

(sessenta) dias: 1 - o nome do segurado: DENIZE RUMÃO 2 - o benefício 

concedido: APOSENTADORIA POR IDADE RURAL 3 - a renda mensal atual: 

UM SALÁRIO MÍNIMO 4 - a data de início do benefício – DIB: 10/12/2018 

(data de entrada do requerimento administrativo) 5 - a renda mensal inicial 

– RMI: UM SALÁRIO MÍNIMO Condeno o réu, ainda, a efetuar o pagamento 

dos valores retroativos desde a DIB, observada a prescrição quinquenal 

retroativa à data da propositura da ação. ÍNDICES DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS DE MORA: “As condenações impostas à Fazenda 

Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para 

fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à 

vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. 

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da 

caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela 

Lei n. 11.960/2009).” (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018) 

TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA: Os juros de mora incidem a partir 

da citação, 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”). TERMO INICIAL DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA: 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. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixo os honorários advocatícios 

em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e Superior 

Tribunal de Justiça (enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). Injustificada a remessa necessária, pois o proveito econômico 

obtido pela parte autora não excede o montante pelo art. 496, § 3º, I, CPC. 

Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Após o trânsito em julgado e feitas as anotações de estilo, arquivem-se 

com baixa. Vila Bela da Santíssima Trindade, 06 de Fevereiro de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 107872 Nr: 1300-77.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvia Ryba de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - 

OAB:16134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1300-77.2015.811.0102 (Código n° 107872).

VISTOS.

Tendo em vista que a parte executada pagou na íntegra o valor da 

execução, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos moldes 

do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará de levantamento dos valores depositados nos autos 

(ref. 51), para a conta bancária da exequente, informada a ref. 56.

P.R.I

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 107680 Nr: 1247-96.2015.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLAVO VICENTE FRIEDRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO TADEU DALAGNOL - 

OAB:MT 10843-A, ROBERTO CARLOS DAMBROS - OAB:13154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Código nº 107680

Vistos.

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, ciência e 

manifestação acerca do retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça.

Em não havendo manifestação, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE, com as 

cautelas de praxe, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido do 

interessado.
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 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

JORGE HASSIB IBRAHIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67181 Nr: 77-36.2008.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE MAROCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA CUBIS DE LIMA 

(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:OAB/MT - 18.586, CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - OAB:14125, 

CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - OAB:22627/O, SILVANO FRANCISCO 

DE OLIVEIRA - OAB:6280B

 Intimar o Advogado do denunciado quanto a designação de audiência na 

Comarca de Cuiabá.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111792 Nr: 1146-25.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONINHO ZUCK DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acera 

do laudo juntado à ref. 79.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112112 Nr: 1275-30.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTAVIO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acera 

do laudo juntado à ref. 83.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102800 Nr: 682-69.2014.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL LUIZ WASMUTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLINDO JOSÉ VOGEL - 

OAB:5.360-A

 INTIMAR o Avogado do denunciado, para apresentar alegações finais, no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 403, §3°, do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107756 Nr: 1268-72.2015.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLISMAR DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO WALKER - 

OAB:MT/15.563, Carlos Melgar Nascimento - OAB:MT0017735

 Intimar os Advogados do denunciado quanto a designação de audiência 

na comarca de Sinop-MT (ref. 231).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113171 Nr: 1773-29.2016.811.0102

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construvera Comercio de Material de 

Construção Ltda., OLGA BUENO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os (as) Advogados (as) da parte autora para que se manifeste 

quanto aos documentos juntados na ref. 67, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129139 Nr: 1117-67.2019.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:22627/O

 Certifico para os devidos fins que, tendo em vista o réu ANDERSON DOS 

SANTOS ser assistidos pela Defensoria Pública, aliada a necessidade de 

manifestação nos autos e participações em audiências, se eventualmente 

designadas, bem como, com fundamento no artigo 1º da Ordem de Serviço 

n. 001/2020-DF, seguindo a ordem de nomeação de advogados dativos em 

controle próprio da secretaria, é o presente para nomear a advogada Dra. 

CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA, OAB/MT 22.627/O, para atuar na defesa 

do denunciado supracitado.

Em tempo, é a presente certidão para INTIMAR a Advogada Nomeada, 

quanto a audiência designada à ref. 43.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131724 Nr: 2578-74.2019.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINÉ DE 

OLIVEIRA - OAB:14125

 Certifico para os devidos fins que, tendo em vista que o denunciado 

informou não possui condições para contratar advogado para atuar em 

sua defesa, 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 na defesa 

do denunciado supracitado.

Em tempo, é a presente para INTIMAR a advogada nomeada para 

apresentar resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 130684 Nr: 1974-16.2019.811.0102

 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

 Código nº 130684

Vistos.

Inicialmente, considerando o teor do Ofício nº 01/2020-DPE/MT/VFH, 

informando a ausência temporária de Defensor Público nesta Comarca 

(ref. 21), e considerando que a acusada está patrocinada pela Defensoria 

Pública neste feito, fica, desde já, NOMEADO (A) como advogado (a) 

dativo (a) o (a) Dr (a) ELVES D AGOSTINI GOULART - OAB/MT 27178/O 
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para atuar na defesa da denunciada. Ressalto que os honorários serão 

fixados em momento oportuno. INTIME-SE o advogado nomeado.

Tendo em vista a alegação de litispendência pela defesa à ref. 17, 

ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público.

Após, conclusos.

JORGE HASSIB IBRAHIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 104344 Nr: 69-15.2015.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Liane Resende - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912

 Ante o exposto, julgo improcedente a denúncia para absolver a acusada 

Ana Paula Silva Ribeiro (brasileira, solteira, nascida em 01/03/1993 em São 

Jose do Rio Claro, portadora da carteira de identidade RG n. 2468319-1 e 

CPF n. 050.643.791-45, filha de Maria da Luz Silva Ribeiro e Luiz Antonio 

Ribeiro, residente e domiciliada na Rua Santo Antônio, nº 2863, bairro Bom 

Jesus, nesta comarca de Vera-MT), o que faço com fulcro assente no 

artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.Arbitro em favor do 

Advogado Dr. Cícero Augusto Sandri, a título de honorários advocatícios, 

o valor de 03 (três) URH.P. I. C.Jorge Hassib IbrahimJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 129867 Nr: 1514-29.2019.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DA SILVA REGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 “VISTOS.

Inicialmente, considerando a ausência temporária de Defensor Público 

nesta Comarca, NOMEIO como advogado (a) dativo (a) o (a) Dr (a) Cícero 

Augusto Sandri – OAB/MT 11912/B para atuar em favor do Denunciado. 

Ressalto que os honorários serão fixados em momento oportuno.

De acordo com a certidão de ref. 94, o denunciado mudou de endereço 

sem comunicar este juízo, assim, DECRETO-LHE A REVELIA, nos termos 

do art. 367 do Código de Processo Penal.

Oficie-se o juízo deprecante a fim de prestar informações acerca do 

cumprimento da Carta Precatória expedida à ref. 88.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário”.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 129568 Nr: 1345-42.2019.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA CRISTINA PEREIRA OLIVEIRA, 

LEONILTON LIMA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 VISTOS.

Em consonância com o membro do ministério público, entendo que é 

suficiente para a repressão ao delito à imposição das condições do artigo 

89 da Lei 9.099/95, bem como a prestação pecuniária. Tendo sido aceita a 

proposta de suspensão condicional do processo, HOMOLOGO a proposta 

de Suspensão Condicional do Processo, SUSPENDO O CURSO DO 

PROCESSO por 02 (dois) anos, imponho a acusada as condições acima 

expostas.

A acusada sai ciente de que descumprida qualquer das condições acima, 

ou vindo a ser processado, o processo retomará seu curso, com a 

revogação do benefício.

Com o endereço juntado aos autos pela Ré, DETERMINO a remessa dos 

autos para a comarca de Diamantino/MT, local onde a Ré irá dar 

cumprimento com o acordo celebrado.

Com relação ao acusado Leonilton Lima da Cruz, HOMOLOGO a transação 

celebrada, devendo com relação a este o feito ser desmembrado.

Arbitro em favor do Advogado Dr. Cícero Augusto Sandri, a título de 

honorários advocatícios, o valor de 1/5 (meio) URH.

 Decorrido o prazo da suspensão, vistas ao MP.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se, expedindo o necessário”.

Jorge Hassib Ibrahim

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-88.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSEMARA MATTE - ME (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000332-88.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LARISSA INA GRAMKOW - MT8196-O, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: VERA - CONCILIAÇÃO - 

SECRETARIA Data: 27/03/2020 Hora: 10:40 , devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 7 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000432-43.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS GOMES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VERA AV. AVENIDA OTAWA, 

1729, ESPERANÇA, VERA - MT - CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 

35831261 Processo n. 1000432-43.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos 

termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da certidão do 

oficial de justiça de ID nº 2876204, requerendo o que de direito. VERA, 7 

de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000826-50.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA DE BRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA CORREA PEREIRA OAB - MT22393/O (ADVOGADO(A))

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 
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JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VERA AV. AVENIDA OTAWA, 

1729, ESPERANÇA, VERA - MT - CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 

35831261 Processo n. 1000826-50.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos 

termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da 

manifestação de ID nº 28759550. VERA, 7 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000411-67.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES LEONEL PASSARINI (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000411-67.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LARISSA INA GRAMKOW - MT8196-O, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: VERA - CONCILIAÇÃO - 

SECRETARIA Data: 27/03/2020 Hora: 13:00 , devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 7 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000371-85.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TETRANS - TERRAPLENAGEM E TRANSPORTADORA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

Processo n. 1000371-85.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LARISSA INA GRAMKOW - MT8196-O, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: VERA - CONCILIAÇÃO - 

SECRETARIA Data: 27/03/2020 Hora: 13:20, devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 7 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000334-58.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. SILVA - CEREALISTA - ME (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000334-58.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LARISSA INA GRAMKOW - MT8196-O, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: VERA - CONCILIAÇÃO - 

SECRETARIA Data: 27/03/2020 Hora: 13:40, devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 7 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-30.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLGA ARAGAO DE SOUZA - TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000407-30.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LARISSA INA GRAMKOW - MT8196-O, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: VERA - CONCILIAÇÃO - 

SECRETARIA Data: 27/03/2020 Hora: 14:00, devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 7 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000574-47.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EWERTON LUIZ FERREIRA (EXECUTADO)

 

Processo n. 1000574-47.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: 

LARISSA INA GRAMKOW - MT8196-O, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: VERA - CONCILIAÇÃO - 

SECRETARIA Data: 27/03/2020 Hora: 14:20, devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 7 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000436-80.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A M PIVOTTO AUTO PECAS - ME (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000436-80.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LARISSA INA GRAMKOW - MT8196-O, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: VERA - CONCILIAÇÃO - 

SECRETARIA Data: 27/03/2020 Hora: 14:40, devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 7 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010054-66.2015.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

T J T SUPERMERCADOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA MAYER OAB - MT0018586S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDERSON MARIANO ESTEFAINSK (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VERA AV. AVENIDA OTAWA, 

1729, ESPERANÇA, VERA - MT - CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 

35831261 Processo nº 8010054-66.2015.8.11.0102 C E R T I D Ã O 
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INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de citação, por meio de guia emitida no Portal do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

conforme provimento n. 07/2017-CGJ, devendo proceder a juntada nos 

autos de cópia da guia e comprovante de pagamento. VERA, 7 de 

fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000433-28.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON LOPES ARCURIO FILHO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VERA AV. AVENIDA OTAWA, 

1729, ESPERANÇA, VERA - MT - CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 

35831261 Processo n. 1000433-28.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos 

termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca do AR 

devolvido de ID nº 28475377 e 26717623 . VERA, 7 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000352-79.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATAN FELIPE LUNARDI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VERA AV. AVENIDA OTAWA, 

1729, ESPERANÇA, VERA - MT - CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 

35831261 Processo n. 1000352-79.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos 

termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca do AR 

devolvido de ID nº 28810691. VERA, 7 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000344-05.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NICENEIA DE JESUS COSTA DANTAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VERA AV. AVENIDA OTAWA, 

1729, ESPERANÇA, VERA - MT - CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 

35831261 Processo n. 1000344-05.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos 

termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca do AR 

devolvido de ID nº 28939808 e nº 28810183. VERA, 7 de fevereiro de 

2020.
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE 

 

Edital n. 2/2020/DF 

 

ANEXO I 

 

QUADRO DE VAGAS 

 
1ª INSTÂNCIA – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE 

Unidade (Curso) 

Número de Vagas 

Ampla concorrência 
Pessoa com deficiência 

(PcD) 
Negro 

Administração    

Ciências Contábeis    

Direito    

Gestão de Pessoas    

Tecnologia da Informação    

Ensino Médio CADASTRO RESERVA CADASTRO RESERVA CADASTRO RESERVA 

 

 

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 principio 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. 

- 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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ANEXO III 

 

 ESTADO DE MATO GROSSO 

 PODER JUDICIÁRIO 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

CADASTRO DE DADOS PESSOAIS – ESTAGIÁRIOS 

 
DADOS PESSOAIS 

NOME: 

RAÇA:  (  ) Amarela      ( ) Branca      (  ) Indígena       (  )Negra      (  ) Parda       (  ) Não informado 

PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL:   (  ) SIM     (  ) NÃO 

Tipo de deficiência: (  ) física   (  ) visual   (  ) auditiva    CID: ______                                                

SEXO:    (  )MASCULINO           (  )FEMININO 

DATA DE NASCIMENTO:   ___/___/____                  IDADE:    

E-MAIL:         

FATOR SANGUÍNEO:  (  ) A+      (  ) A–      (  ) B+      (  ) B–      (  ) AB      (  ) AB–      (  ) O+      (  ) O -  

PAÍS DE NASCIMENTO: 

CIDADE DE NASCIMENTO:                                           ESTADO DE NASCIMENTO:                                          

ESTADO CIVIL: (  )Casado     (  )Divorciado     (  )Sep Jud     (  )Solteiro     (  )União Estável     (  )Viúvo 

ENDEREÇO 
RUA/AV:                                                                                                  N.º: 

BAIRRO: 

COMPLEMENTO: 

CIDADE/ESTADO:                                                                                    CEP: 

TELEFONE FIXO:                          CELULAR:                                              COMERCIAL:  

DOCUMENTOS PESSOAIS  

RG:                       DATA DE EMISSÃO:              ÓRGÃO EMISSOR:            ESTADO DO ÓRGÃO: 

CPF:     

N.º DE REGISTRO DA CNH:                         VALIDADE: 

CATEGORIA :  ( ) A        ( ) B          ( ) C        ( ) D         ( ) E                     NÃO POSSUI (   )            

DADOS BANCÁRIOS 
(   ) BANCO BRASIL                 AGÊNCIA:                       CONTA CORRENTE:  

(   ) BANCO BRADESCO            AGÊNCIA:                       CONTA CORRENTE:  

(   ) BANCO ITAÚ                     AGÊNCIA:                       CONTA CORRENTE:  

 
DADOS ADICIONAIS 

NOME DO CÔNJUGE/COMPANHEIRO:                                                           CPF: 

NOME DO PAI:                                                                                           CPF: 

NOME DA MÃE:                                                                                          CPF: 

 

NOME DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO:  
CIDADE / UF:  

CURSO:                                           TURNO:  

ANO (se curso anual):                       SEMESTRE (se curso semestral):                

HORÁRIO DO ESTÁGIO:      ( )12 às 18h         ( )13 às 19h          ( )Outro_________ 

 

LOTAÇÃO DO ESTAGIÁRIO: 

SUPERVISOR DE ESTÁGIO: 

CARGO: 

MATRÍCULA: 

E-MAIL: 

 

Obs.: Sr estudante: 

- Favor preencher todos os campos (inclusive CPF de pai e mãe). Lotação e Supervisor devem ser 

preenchidos pela Comarca. 

- Favor informar conta corrente, não pode ser conta poupança, conta universitária, conta salário ou conta 

conjunta.  

- Na abertura da Conta Corrente efetuar depósito simbólico, exemplo R$0,50, para certificar-se que a 

conta esteja validada. Se for conta antiga e, que esteja há tempo sem utilização, efetuar também o depósito 

simbólico. 

 

Data ___/___/_____                  Assinatura _________________________ 
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ANEXO IV 
 

 ESTADO DE MATO GROSSO 

 PODER JUDICIÁRIO 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO 

 
MATRÍCULA: NOME: 

 

CPF:          RG: 

 

PAI CPF: 

 

MÃE  CPF: 

 

CÔNJUGE  CPF: 

 

(   )TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA 

(   )COMARCA DE 

CUIABÁ 

LOTAÇÃO:  

 

 
VÍNCULO FUNCIONAL 

(   ) Efetivo ocupante de cargo comissionado             Cargo: 

(   ) Efetivo com função de confiança                           Cargo: 

(   ) Cargo em comissão                                                  Cargo: 

(   ) Contrato temporário                                                Cargo: 

(   ) Requisitado/cedido                                                  Cargo: 

(à disposição, ocupante de cargo em comissão)                                                                       

(X) Estagiário                                                                  

(   ) Credenciado     

 
Possui Cônjuge, Companheiro, ou Parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, com 

Magistrados, Servidores, Estagiário ou Credenciado? 

 

           (    ) SIM                                                                        (    ) NÃO 

Nome do Parente Cargo Efetivo Relação de 

Parentesco 

Lotação CNE/FC 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

Por ser a expressão fiel da verdade, sob pena de responsabilidade Penal, Civil e Administrativa, em cumprimento a Súmula 

Vinculante n° 13, Resolução n° 07/2005, seus Enunciados Administrativos, firmo a presente declaração. 

 

_____________, ____ de _______________ de ________. 

 

________________________________ 

Assinatura 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CANARANA 

 

EDITAL Nº 005/2020-DF 

 

  O DOUTOR CONRADO MACHADO SIMÃO MM. JUIZ DE DIREITO E DIRETOR 

DO FORO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL DA COMARCA DE CANARANA, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, TORNA PÚBLICA, PARA CIÊNCIA DOS 

INTERESSADOS, O DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO DE 

CREDENCIAMENTO PARA O CARGO DE JUIZ LEIGO DO EDITAL Nº 001/2020-DF, 

CONFORME RELAÇÃO ABAIXO: 

 

1. DA RELAÇÃO DOS CANDIDATOS INSCRITOS NO PROCESSO SELETIVO PARA 

CREDENCIAMENTO DE JUIZ LEIGO: 

 
Inscrição Nome PCD* Negro 

1 AMADO JOSÉ FERREIRA FILHO NÃO NÃO 

2 ANTONIO PORPHÍRIO PINTO DOS SANTOS NÃO NÃO 

3 CÁTIA SIMONE BRANCO ANDREATTA NÃO NÃO 

4 CELISSA FRANCO GODOY DA SILVEIRA NÃO NÃO 

5 CLAIRE APARECIDA MACIEL SILVA NÃO NÃO 

6 FERNANDA SCHÄFER QUEIROZ NÃO NÃO 

7 HERÔDOTO SOUZA FONTENELE JÚNIOR NÃO NÃO 

8 INDYARA WINTER CAVALCANTE VARJÃO NÃO NÃO 

9 JHENNIFER THAÍS DE SOUZA ALVES NÃO NÃO 

10 KAROLLINY GARCIA SOUZA LARENTIS NÃO NÃO 

11 LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH NÃO NÃO 

12 LUCIANA SOTT NÃO NÃO 

13 MARCELLO HENRIQUE MARQUES PEREIRA NÃO NÃO 

14 MARÍLIA CRESTANI NÃO NÃO 

15 MOZAR DIAS MARQUES NETO DE REZENDE NÃO NÃO 

16 STÉPHANIE WINCK RIBEIRO DE MOURA NÃO NÃO 

17 THAÍS PRADO VIEIRA NÃO NÃO 

18 VANESSA RODRIGUES TIARINI NÃO NÃO 

* Pessoa com deficiência.  

 

2. DA DIVULGAÇÃO DO LOCAL E ALTERAÇÃO DA DATA DE REALIZAÇÃO DAS 

PROVAS 

2.1 A prova será aplicada na Escola Estadual Paulo Freire, situada à Rua Santa Rosa, nº 604, 

bairro Nova Canarana, Canarana-MT, CEP 78640-000, no dia 29 de fevereiro de 2020, com 

inicio às 07h (MT) e término as 12h (MT).  

 

3. DOS RECURSOS 

3.1 Eventuais recursos quanto ao indeferimento das inscrições deverão ser realizados por escrito, 

no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação do presente Edital, direcionado à 

Diretoria do Foro da Comarca de Canarana protocolados no Fórum local ou encaminhados no 

e-mail: canarana.distribuidor@tjmt.jus.br, utilizando-se o formulário no anexo I deste. E para 

que chegue ao conhecimento de todos, é que foi expedido o presente edital. 

 

Canarana-MT, 06 de fevereiro de 2020. 

 

CONRADO MACHADO SIMÃO 

Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal. 
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ANEXO I. 

 

MODELO DE FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS QUANTO AS 

INSCRIÇÕES INDEFERIDAS 

 

Instruções:  

1- Apresentar argumentação lógica e consistente.  

2- Os recursos deverão ser interpostos somente por meio do endereço eletrônico: 

canarana.distribuidor@tjmt.jus.br. 

 

Preencher os campos abaixo: 

 

NOME: ____________________________________ 

CPF: _____________________________________ 

RG: ______________________________________ 

TELEFONE: ________________________________ 

E-MAIL: __________________________________ 

 

JUSTIFICATIVA (Indicar o objeto do recurso e apresentar os argumentos de maneira lógica e 

consistente): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________. 

  

Canarana-MT, ____ de _______________ de 2020. 

 

Assinatura do Candidato 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE JAURU 

 

ANEXO I 

LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO EDITAL 001/2020  

 
Código Número Único Polo Ativo Polo Passivo 

7241 2192-06.2005.811.0047 O Município de Jauru I P PAULA 

5198 298-92.2005.811.0047 

 

O Município de Jauru Creny Gonçalves dos Santos 

5790 837-58.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria dos Anjos Machado da Silva 

 

5753 796-91.2005.811.0047 O Município de Jauru Ione Correia 

 

5997 1035-95.2005.811.0047 O Município de Jauru Nildo Honorato 

5792 839-28.2005.811.0047 O Município de Jauru Fabio Junior Cebalho da Silva 

5507 558-72.2005.811.0047 O Município de Jauru Jose dos Santos 

5590 647-95.2005.811.0047 O Município de Jauru Adir Martins Fagundes 

5734 783-92.2005.811.0047 O Município de Jauru Jonas Costa Alecrim 

5594 651-35.2005.811.0047 O Município de Jauru Aranildes Ferreira dos Santos 

5589 646-13.2005.811.0047 O Município de Jauru Valério Jose Gonçalves 

5730 779-55.2005.811.0047 O Município de Jauru Jose Fortunato Rodrigues 

5488 552-65.2005.811.0047 O Município de Jauru Francisco Eufrázio Rodrigues 

5443 521-45.2005.811.0047 O Município de Jauru Érico Adriano Rosseto Polizzeli 

5484 548-28.2005.811.0047 O Município de Jauru Jose Pereira de Matos 

5251 330-97.2005.811.0047 O Município de Jauru Donizete Cardoso 

5428 503-24.2005.811.0047 O Município de Jauru Alcides Soares Dantas 

5269 348-21.2005.811.0047 O Município de Jauru Agrimar Jose Dos Santos 

5552 609-83.2005.811.0047 O Município de Jauru João Pereira de Souza 

5515 581-18.2005.811.0047 O Município de Jauru Jose Aelco Guimaraes 

6826 1777-23.2005.811.0047 O Município de Jauru Cremilson Rodrigues 

6522 1484-53.2005.811.0047 O Município de Jauru Geraldo Rodrigues de Oliveira 

5858 896-46.2005.811.0047 O Município de Jauru Adão Marcolino Rodrigues 

5778 822-89.2005.811.0047 O Município de Jauru Jose Costa Chaves 

6450 1409-14.2005.811.0047 O Município de Jauru Osvaldo Jose de Almeida 

6148 1154-56.2005.811.0047 O Município de Jauru Olegário Carlos Pereira 

6861 1790-22.2005.811.0047 O Município de Jauru Pedro Modesto Passos 

5907 943-20.2005.811.0047 O Município de Jauru Flávio Bento Vieira 

6866 1795-44.2005.811.0047 O Município de Jauru Joel Paulino de Jesus 

5084 181-04.2005.811.0047 O Município de Jauru Cleomar Correa Couto 

5138 228-75.2005.811.0047 O Município de Jauru Antônio Caetano Pavine 

5196 296-25.2008.811.0047 O Município de Jauru Raimunda de Jesus 

5134 224-38.2005.811.0047 O Município de Jauru Messias Pereira 

5194 294-55.2005.811.0047 O Município de Jauru Ceir José Gonçalves 

5096 193-18.2005.811.0047 O Município de Jauru Ademir Leal da Silva 

6954 1869-98.2005.811.0047 O Município de Jauru Amillton Gomes Alves 

5441 519-75.2005.811.0047 O Município de Jauru Paróquia Nossa Senhora do Pilar 

5095 192-33.2005.811.0047 O Município de Jauru José Pedro 

6760 1709-73.2005.811.0047 O Município de Jauru Sebastião Ribeiro de Almeida 

6960 1875-08.2005.811.0047 O Município de Jauru Valdir César Fernndes 

7088 1968-68.2005.811.0047 O Município de Jauru Iracema da Silva Araújo 

5182 266-87.2005.811.0047 O Município de Jauru Orlando Gonçalves da Silva 

5207 302-32.2005.811.0047 O Município de Jauru Elisa de Faria Rodrigues 

5137 227-90.2005.811.0047 O Município de Jauru Hermes Pavine 

5118 200-10.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Nazaret de Alcântara 

6859 1788-52.2005.811.0047 O Município de Jauru Ilson Maria Barbara 

5664 733-66.2005.811.0047 O Município de Jauru Gercino Rodrigues de Oliveira 

5678 712-90.2005.811.0047 O Município de Jauru José Cicero Silva 

5650 719-82.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Getúlio Rosa 

5533 599-39.2005.811.0047 O Município de Jauru João Batista da Cunha 

5934 959-71.2005.811.0047 O Município de Jauru José Claudio Alpino 

6449 1408-29.2005.811.0047 O Município de Jauru Joaquim Alves de Souza 

5164 247-81.2005.811.0047 O Município de Jauru Laércio José Vilaim 

14178 1190-25-2010-811.0047 O Município de Jauru Milton Silva Ferraz 
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5901 937-13.2005.811.0047 O Município de Jauru João Pereira Leite 

5136 226-08.2005.811.0047 O Município de Jauru Geraldo Rodrigues da Silva 

5080 177-64.2005.811.004 O Município de Jauru Gerônimo de Matos Sobrinho 

5741 799-46.2005.811.0047 O Município de Jauru Adilson Simões Batista 

5739 788-17.2005.811.0047 O Município de Jauru Agnaldo Mateus Assis 

5203 286-78.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Lopes Ribeiro 

5953 987-39.2005.811.0047 O Município de Jauru Eleiser de Souza Ferreira 

5952 986-54.2005.811.0047 O Município de Jauru Genito Gonçalves Ramos 

5875 908-60.2005.811.0047 O Município de Jauru Manoel Inacio de Alpino 

7047 1987-74.2005.811.0047 O Município de Jauru José Carlos Neves 

6633 1587-60.2005.811.0047 O Município de Jauru Aguinaldo Manoel da Costa 

6361 1335-57.2005.811.0047 O Município de Jauru Odorico Martins Gomes 

5940 970-03.2005.811.0047 O Município de Jauru Ronaldo Alves da Silva 

5188 288-42.2005.811.0047 O Município de Jauru Alice Lizi de Lima 

5205 300-62.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Ribeiro da Silva 

5390 466-94.2005.811.0047 O Município de Jauru Caetano Pavini 

1636 394-49.2001.811.0047 o Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia de MT 

Luiz Madrone Coelho 

5260 339-59.2005.811.0047 O Município de Jauru José Timotio da Cruz 

6855 1773-83.2005.811.0047 O Município de Jauru João Julio da Silva 

7118 2068-23.2005.811.0047 O Município de Jauru Simone Carrijo Batista 

5081 178-49.2005.811.0047 O Município de Jauru Geralda Mota dos Santos 

5496 566-49.2005.811.0047 O Município de Jauru Ana Maria Rodrigues Souza 

5833 876-55.2005.811.0047 O Município de Jauru Jair Gonçalves Barroso 

7002 1939-18.2005.811.0047 O Município de Jauru Lindomar 

6451 1410-96.2005.811.0047 O Município de Jauru Anildo Gonçalves da Silva 

6520 1482-83.2005.811.0047 O Município de Jauru Geraldo Barbosa de Castro 

6982 1915-87.2005.811.0047 O Município de Jauru Geraldo Barbosa 

6970 1911.50.2005.811.0047 O Município de Jauru Rute Rodrigues de Souza 

6998 1935-78.2005.811.0047 O Município de Jauru Eliene Vicente de Souza 

6983 1916-72.2005.811.0047 O Município de Jauru Walcir Firmino Neto 

6985 1908-95.2005.811.0047 O Município de Jauru José P. da Silva 

6987 197-57.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Neuza Souza Xavier 

6990 1930-56.811.0047 O Município de Jauru Valdimário da Silva 

6991 1920-12.2005.811.0047 O Município de Jauru Leonardo F. Santos 

6992 1931-41.2005.811.0047 O Município de Jauru Nilza Calixto de Souza 

6993 1932-26.2005.811.0047 O Município de Jauru Humberto Gomes de Andrade 

6999 1936-63.2005.811.0047 O Município de Jauru João Paulino Neto 

7001 1938-33.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria José Alves Rodrigues 

6977 1904-58.2005.811.0047 O Município de Jauru Josefa Maria da Silva 

6553 1508-81.2005.811.0047 O Município de Jauru Dorival Sebalho 

6963 1893-29.2005.811.0047 O Município de Jauru Edivaldo Pereira Campos 

6971 1912-35.2005.811.0047 O Município de Jauru Adriano de Barros 

6973 1900-21.2005.811.0047 O Município de Jauru Laudelina Cateringer Ferraz 

6980 1914-05.2005.811.0047 O Município de Jauru Julia Fernandes Cardoso 

6984 1907-13.2005.811.0047 O Município de Jauru Gerci C. Alecrim 

6986 1909-80.2005.811.0047 O Município de Jauru Aparecida Ribeiro Moura 

6988 1918-42.2005.811.0047 O Município de Jauru José B. Araújo 

7018 1929-71.2005.811.0047 O Município de Jauru Divina Vieira Gomes 

1158 318-30.1998.811.0047 Banco Itau S/a Aniversino Albino de Lana 

3111 112-40.2003.811.0047 a União M. S. Togo Me 

5752 791-69.2005.811.0047 O Município de Jauru Madalena Pereira de Almeida 

6642 1595-37.2005.811.0047 O Município de Jauru Enilson Alves Bento 

7271 2222-41.2005.811.0047 O Município de Jauru Almerinda Julia de Jesus 

5591 648-80.2005.811.0047 O Município de Jauru Antônio Carlos Eufrázio 

5743 800-31.2005.811.0047 O Município de Jauru Cornélio Raposo Rocha 

6711 1660-32.2005.811.0047 O Município de Jauru Osvaldo Ferraz da Costa 

5905 941-50.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Cassimiro Viana 

6849 1968-61.2005.811.0047 O Município de Jauru Romero Gonçalves Madrona 

5711 766-56.2005.811.004 O Município de Jauru Geraldo Alves de Souza 

5900 936-28.2005.811.0047 O Município de Jauru Rita Barbosa da Cruz 

5878 911-15.2005.811.0047 O Município de Jauru Jorge Lopes Franca 

6322 1306-07.2005.811.0047 O Município de Jauru Antônio Garcia de Paula 

6334 1315-66.2005.811.0047 O Município de Jauru Agripino José dos Santos 

5754 792-54.2005.811.0047 O Município de Jauru Zilda Domingos Alves 

6850 1769-46.2005.811.0047 O Município de Jauru Jair Rufino Bento 

Disponibilizado - 10/02/2020 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 10674 Caderno de Anexos Página 8 de 35



6843 1765-09.2005.811.0047 O Município de Jauru José A P Figueredo 

Antônio G P Figueredo 

6835 1779-90.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Inácia de Souza 

6796 1744-33.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Lourenço de Souza 

7133 2060-46.2005.811.0047 O Município de Jauru Agnaldo Risério Lopes 

5422 497-17.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria José da Cruz 

5439 517-08.2005.811.0047 O Município de Jauru Osmar José Viana 

5702 741-43.2005.811.0047 O Município de Jauru Geraldo Alves Pereira 

5424 499-84.2005.811.0047 O Município de Jauru João Pereira da Silva 

6989 1919-27.2005.811.0047 O Município de Jauru Vagner da Silva 

7008 1943-55.2005.811.0047 O Município de Jauru Milton Rezende Magalhães 

7007 1924-49.2005.811.0047 O Município de Jauru Avilson C. Moraes 

6976 1903-73.2005.811.0047 O Município de Jauru Marineide Gomes de Oliveira 

6979 1913-20.2005.811.0047 O Município de Jauru Ronilson Siqueira de Oliveira 

6978 1905-43.2005.811.0047 O Município de Jauru Jose Rosa de Freitas 

6975 1902-88.2005.811.0047 O Município de Jauru Valquiria Vanuza Alves da Silva 

6974 1901-06.2005.811.0047 O Município de Jauru Audicéia Ferraz Assunção 

7005 1942-70.2005.811.0047 O Município de Jauru Amado S. ribeiro 

6967 1910-65.2005.811.0047 O Município de Jauru Jose da Silva 

7017 1948-77.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Aparecida Ribeiro 

6285 1269-77.2005.811.0047 O Município de Jauru Lauro Diana 

6453 1412-66.2005.811.0047 O Município de Jauru Osmar Fernandes 

6431 1391-90.2005.811.0047 O Município de Jauru Raimundo Soares de Souza 

6416 1379-76.2005.811.0047 O Município de Jauru Jose André de Miranda 

6366 1338-12.2005.811.0047 O Município de Jauru Paulo Cesar Alves Feitosa 

6506 1468-02.2005.811.0047 O Município de Jauru Jose Cordeiro Porto 

6359 1334-72.2005.811.0047 O Município de Jauru Marcos Antunes 

6088 1112-07.2005.811.0047 O Município de Jauru João Gonçalves Filho 

5140 215-76.2005.811.0047 O Município de Jauru Valtair Rufino Bento 

5446 524-97.2005.811.0047 O Município de Jauru Alberto Séglia 

5189 289-33.2005.811.0047 O Município de Jauru Custódio Ferreira Rodrigues 

6691 1632-64.2005.811.0047 O Município de Jauru Lindalva Diogo 

7065 2005-95.2005.811.0047 O Município de Jauru Antonio Gonçalves Ferreira 

6314 1298-30.2005.811.0047 O Município de Jauru Vitorino Sperandio 

6319 1303-52.2005.811.0047 O Município de Jauru Derico Grima dos Santos 

6465 1424-80.2005.811.0047 O Município de Jauru Jose Julio da Silva 

6399 1365-92.2005.811.0047 O Município de Jauru Geraldo Gomes de Andrade 

6064 1082-69.2005.811.0047 O Município de Jauru Zenilda Bernado Silva 

11833 132-21.2009.811.0047 Valdirene da Silva Pereira Gilmar Deodato da Silva 

6930 1841-33.2005.811.0447 O Município de Jauru Maria Rita Rodrigues 

6611 1566-84.2005.811.0047 O Município de Jauru Antonio Candido da Silva 

6447 1420-43.2005.811.0047 O Município de Jauru Silvani Costa Alecrim 

7302 2139-25.2005.811.0047 O Município de Jauru Luiz Marques Pereira 

6146 1153-71.2005.811.0047 O Município de Jauru Wanderlucio Lana 

6358 1342-49.2005.811.0047 O Município de Jauru Manoel Azevedo 

7180 2126-26.2005.811.0047 O Município de Jauru Ismael Luiz Ferreira 

6894 1815-35.2005.811.0047 O Município de Jauru Antonio Candido da Siva 

6695 1645-63.2005.811.0047 O Município de Jauru Judson Souza Perrut 

5899 935-43.2005.811.0047 O Município de Jauru Edineuza de Laia Cordeiro 

5879 912-97.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria de Lourdes 

5828 871-33.2005.811.0047 O Município de Jauru Dario Messias de Lima 

6945 1847-40.2005.811.0047 O Município de Jauru Nelcina Ferreira de Oliveira Gomes 

5532 598-54.2005.811.0047 O Município de Jauru Jeremias Lopes de Araujo 

6390 1375-39.2005.811.0047 O Município de Jauru Jose Braulio Correia 

6602 1554-70.2005.811.0047 O Município de Jauru Advanil da Silva 

6391 1369-32.2005.811.0047 O Município de Jauru Ulisses Henrique Duarte 

6330 1311-29.2005.811.0047 O Município de Jauru Lauro Ferreira do Nascimento 

6610 1565-02.2005.811.0047 O Município de Jauru Vicente Ferreira de Arruda 

6321 1305-22.2005.811.0047 O Município de Jauru Adivaldo Fernandes Ribeiro 

6357 1333-87.2005.811.0047 O Município de Jauru Osvaldo Cardoso de Oliveira Filho 

6558 1513-06.2005.811.0047 O Município de Jauru Domingos Teixeira Borges 

6525 1487-08.2005.811.0047 O Município de Jauru Silvani de Oliveira 

6692 1633-49.2005.811.0047 O Município de Jauru Ana Inacio de Souza 

6702 1649-03.2005.811.0047 O Município de Jauru Josefa de Aguiar Alvaris 

5420 495-47.2005.811.0047 O Município de Jauru Geni de Almeida 

5395 462-57.2005.811.0047 O Município de Jauru Jose Azevedo 
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5391 467-79.2005.811.0047 O Município de Jauru Terezinha Augusta Riserio da Paixão 

5460 526-67.2005.811.0047 O Município de Jauru Alcebiades Ferreira de Souza 

5209 304-02.2005.811.0047 O Município de Jauru Djalma Seabra Brasil 

6508 1472-39.2005.811.0047 O Município de Jauru Marcia Barbosa Correa 

6005 1031-58.2005.811.0047 O Município de Jauru Abner Saldanha Caneiro 

5975 1005-60.2005.811.0047 O Município de Jauru Jose Teixeira Batista 

5970 1000-38.2005.811.0047 O Município de Jauru Sebastião Santos Isabel 

6217 1218-66.2005.811.0047 O Município de Jauru Paulino Tome 

6329 1310-44.2005.811.0047 O Município de Jauru Dolario Gomes da Silva 

6360 1343-34.2005.811.0047 O Município de Jauru Romulo Oliveira Eduardo 

5284 360-35.2005.811.0047 O Município de Jauru Eli Pereira da Silva 

5526 592-47.2005.811.0047 O Município de Jauru Geralda Celestino Campos 

5821 864-41.2005.811.0047 O Município de Jauru Paulo Cesar Rodrigues 

6011 1039-35.2005.811.0047 O Município de Jauru Romulo Gonçalves 

6010 1038-50.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria de Lourdes de Jesus 

6355 1349-41.2005.811.0047 O Município de Jauru Aparecido Jose da Silva 

6367 1339-94.2005.811.0047 O Município de Jauru Adelino Baptista 

6595 1551-18.2005.811.0047 O Município de Jauru Elioterio Bispo Anacler 

6216 1207-37.2005.811.0047 O Município de Jauru Belarmina Maria Dias 

6209 1215-14.2005.811.0047 O Município de Jauru Valdir de Souza Lima 

6147 1165-85.2005.811.0047 O Município de Jauru Albino Ferreira 

6197 1197-90.2005.811.0047 O Município de Jauru Cristalino Ferreira Leopoldino 

6121 1132-95.2005.811.0047 O Município de Jauru Aparecida Sobreiro de Brito 

6935 1846-55.2005.811.0047 O Município de Jauru Adalto Costa do Nascimento 

6916 1850-92.2005.811.0047 O Município de Jauru Luzia Erotildes de Souza 

6928 1839-63.2005.811.0047 O Município de Jauru Vadir Raimundo de Lana 

6915 1826-64.2005.811.0047 O Município de Jauru Agna Silva de Assis 

6838 1781-60.2005.811.0047 O Município de Jauru Adaias de Araujo Rosa 

6839 1762-54.2005.811.0047 O Município de Jauru Angela Francisca Duarte 

7064 2004-13.2005.811.0047 O Município de Jauru Dalva Sancoré 

7063 2003-28.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Candida de Souza 

6833 1760-84.2005.811.0047 O Município de Jauru Dalva de Fatima e Silva Senhorinho 

6837 1780-75.2005.811.0047 O Município de Jauru Genesio Saldanha Neto 

6938 1856-02.2005.811.0047 O Município de Jauru Eles Rodrigues Junior 

6937 1855-17.2005.811.0047 O Município de Jauru Lenir Calixto de Souza 

7062 2002-43.2005.811.0047 O Município de Jauru Jose Anjo Sancoré 

7041 1981-67.2005.811.0047 O Município de Jauru Alvino Pedrosa da Silva 

1254 61-97.2001.811.0047 Grinaldo Ribeiro Togo Jose Filho Araujo 

6870 1797-14.2005.811.0047 O Município de Jauru Jose Nogueira Braz 

6873 1800-66.2005.811.0047 O Município de Jauru Paulo Roberto Eufrasio 

6800 1729-64.2005.811.0047 O Município de Jauru Odilia da Solidade Costa Lana 

6805 1746-03.2005.811.0047 O Município de Jauru Alcercina Garcia de Souza 

6807 1748-70.2005.811.0047 O Município de Jauru Jose Chaves 

8769 881-43.2006.811.0047 Elza Monteiro Martins Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

567 216-37.2000.811.0047 A União N T Araujo ME 

3471 351-44.2003.811.0047 Maria Mendes Silva Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

6926 1837-93.2005.811.0047 O Município de Jauru Antonio Marcos Pereira da Silva 

5315 386-33.2005.811.0047 O Município de Jauru Jose Tavares Filho 

5316 387-18.2005.811.0047 O Município de Jauru João Bertolino 

5381 454-80.2005.811.0047 O Município de Jauru Dionizia Maria Palacio 

5885 921-59.2005.811.0047 A Fazenda Nacional R.F. de Oliveira Comercio 

929 56-80.1998.811.0047 A Fazenda Nacional Onofre Furbino Bretas 

6780 1713-13.2005.811.0047 O Município de Jauru Jadir Carlos de Abreu 

5206 301-47.2005.811.0047 O Município de Jauru Delma dos Santos 

5183 267-72.2005.811.0047 O Município de Jauru Jose Eugenio Ferraz 

5509 560-42.2005.811.0047 O Município de Jauru Joaquim Marcelino Pinto 

5530 596-84.2005.811.0047 O Município de Jauru Manoel Messias Ferreira 

6218 1208-22.2005.811.0047 O Município de Jauru Marlucia Mota dos Santos 

12474 86-61-2011.811.0047 O Município de Jauru Walmir de Souza Lima 

1041 275-59.1999.811.0047 Fazenda Publica Estadual – PGE-MT Izaias Pereira de Paula 

5767 813-30.2005.811.0047 O Município de Jauru Edivaldo de Souza Ramos 

5731 780-40.2005.811.0047 O Município de Jauru Adão Jose de Oliveira 

5773 819-37.2005.811.0047 O Município de Jauru Hilda Vidal Negreiro de Camargo 

5776 820-22.2005.811.0047 O Município de Jauru Edvaldo Resende 

7304 2141-92.2005.811.0047 O Município de Jauru Vanderlicio Lizi de Lima 

7305 2142-77.2005.811.0047 O Município de Jauru Silas Souza Perrut 
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5791 838-43.2005.811.0047 O Município de Jauru João Maciel Flauzino 

5826 869-63.2005.811.0047 O Município de Jauru Jesus Faustino 

5794 841-95.2005.811.0047 O Município de Jauru Gessi Cordeiro Porto 

6950 1865-61.2005.811.0047 O Município de Jauru Jose Bernardo da Silva 

5908 944-05.2005.811.0047 O Município de Jauru Marculcia Medeiro Palacio 

5609 667-86.2005.811.0047 O Município de Jauru Jorge Luiz Seabra Brasil 

5710 765-71.2005.811.0047 O Município de Jauru Pedro Cassimiro Sobrinho 

6138 1159-78.2005.811.0047 O Município de Jauru Cirilo Rocha Leite 

6328 1281-91.2005.811.0047 O Município de Jauru Dirce Araujo de Novaes 

5877 910-30.2005.811.0047 O Município de Jauru Sebastião Figueiredo da Silva 

6885 1877-75.2005.811.0047 O Município de Jauru Renê Saraiva Araujo 

5374 438-29.2005.811.0047 O Município de Jauru Filomeno Rodrigues de Araujo 

5783 827-14.2005.811.0047 O Município de Jauru Cleberson, Edson, Luiz, Kellitom de Souza 

7140 2065-68.2005.811.0047 O Município de Jauru Marisa dos Anjos Holander 

5716 748-35.2005.811.0047 O Município de Jauru Jose Faustino 

6689 1630-94.2005.811.0047 O Município de Jauru Erildo Mariano Pereira 

5256 335-22.2005.811.0047 O Município de Jauru João Rodrigues de Novaes 

5666 701-61.2005.811.0047 O Município de Jauru Manoel Andrade Barros 

5976 1006-45.2005.811.0047 O Município de Jauru Vanderlei Bedoni Barteli 

5426 501-54.2005.811.0047 O Município de Jauru Zilda Oliveira 

6424 1388-38.2005.811.0047 Tereza de Barros Lima Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 

9355 353-72.2007.811.0047 Sicredi Noroeste – MT Germano Rigueira Barros Neto 

5788 835-88.2005.811.0047 O Município de Jauru Vergina Garcia Pinheiro 

7289 2240-62.2005.811.0047 O Município de Jauru Zeronildo Rodrigues 

5930 966-63.2005.811.0047 O Município de Jauru Onofre Antonio do Nascimento 

880 3-75.1993.811.0047 Elias Pereira da Paz Manoel dos Reis 

7790 117-57.2006.811.0047 Adelina Daros Rdrigues Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

6437 1396-15.2005.811.0047 O Município de Jauru Tomé Neres de Almeida 

6712 1661-17.2005.811.0047 O Município de Jauru Lourival da Silva 

7216 2121-04.2005.811.0047 O Município de Jauru Marli Rodrigues Rosa ME 

6966 1896-81.2005.811.0047 O Município de Jauru Gilmar Bicalho Vieira 

6917 1851-77.2005.811.0047 O Município de Jauru Ellin de Cassia Mendonça Bertolino 

7788 120-12.2006.811.0047 Tereza Benedita da silva Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

8314 505-57.2006.811.0047 Sergina de Melo Miranda Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

1459 226-47.2001.811.0047 Jose Givaldo de Alencar Jose Gonçalves Filho 

Jose de Alencar Gonçalves 

Marcio Henrique Gonçalves 

5373 437-44.2005.811.0047 O Município de Jauru João dos Reis Santos 

5588 645-28.2005.811.0047 O Município de Jauru Arlindo Gonçalves Ramos 

5062 168-05.2005.811.0047 O Município de Jauru Manoel Candido Neto 

6310 1294-90.2005.811.0047 O Município de Jauru Genezio Nunes da Costa 

5050 156-88.2005.811.0047 O Município de Jauru Valdimiro Nunez de Araujo 

5676 710-23.2005.811.0047 O Município de Jauru Carlos Vieira de Souza 

6295 1283-61.2005.811.0047 O Município de Jauru Renato Cesar Silva Eloy 

6309 1293-08.2005.811.0047 O Município de Jauru Wilson de Melo 

8505 669-22.2006.811.0047 Maria de Lourdes de Jesus Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

7436 2336-77.2005.811.0047 Josefa Pereira de Oliveira Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

923 425-74.1998.811.0047 Conselho Regional de Medicina 

Veterinária do Estado de MT 

Veterinária Agro Boi Agricultura e 

Pecuária 

788 277-92.2000.811.0047 Conselho Regional de Medicina do estado 

de MT 

Jose Coelho 

5890 928-51.2005.811.0047 O Município de Jauru Nelcina Gomes de Assis 

6762 1699-29.2005.811.0047 O Município de Jauru Jesuino Pereira Figueiredo 

5387 460-87.2005.811.0047 O Município de Jauru Martha Helena Ferraz 

6841 1764-24.2005.811.0047 O Município de Jauru Eles Rodrigues 

1082 57-65.1998.811.0047 Fazenda Nacional L. Fernandes Borges Drogaria ME 

6439 1403-07.2005.811.0047 O Município de Jauru Adilson Mantesso 

6134 1148-49.2005.811.0047 O Município de Jauru Josefa Alves Barbosa 

5620 674-78.2005.811.0047 O Município de Jauru Joaci Sofronio 

6788 1718-35.2005.811.0047 O Município de Jauru Alceu Teodoro de Melo 

5161 244-29.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria das Graças da Silva 

6792 1741-79.2005.811.0047 O Município de Jauru Valdir Ferreira Pego 

945 71-49.1998.811.0047 Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agraria – INCRA 

Bruno Correa Rascheja 

6023 1060-11.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Tleixeira de Lana 

13475 479-20.2010.811.0047 HSBC Bank Brasil S/A – Banco Multiplo Jose Perez e Wittnay Perez 
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6098 1115-59.2005.811.0047 O Município de Jauru Anivercino Albino de Lana 

5774 805-53.2005.811.0047 O Município de Jauru Anivercino Albino de Lana 

5208 303-17.2005.811.0047 O Município de Jauru Jose Marinho 

6036 1061-93.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Aparecida dos Reis Figueiredo 

5119 201-92.2005.811.0047 O Município de Jauru Marta Maria de Jesus 

8892 1001-86.2006.811.0047 Avelino Garcia de Moura Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

6185 1194-38.2005.811.0047 O Município de Jauru Jonair Lima Bianquini 

6014 1042-87.2005.811.0047 O Município de Jauru Israel Gomes da Silva 

5804 831-51.2005.811.0047 O Município de Jauru Grinaldo Ribeiro Togo 

9350 343-28.2007.811.0047 Jorge Miranda da Penha Viviano Jose Dantas 

3964 57-55-2004.811.0047 A União Ronaldo de Mattos Krause 

949 70-64.1998.811.0047 Fazenda Nacional Leyde Ferreira Fontoura 

6220 1221-21.2005.811.0047 O Município de Jauru Orotil Pereira dos Santos 

6007 1033-28.2005.811.0047 O Município de Jauru Carlos Rosa da Cunha 

7288 2239-77.2005.811.0047 O Município de Jauru Jaimes Gomes Junior 

7176 2122-86.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria da Conceição Machado Silva 

1080 6-54.1998.811.0047 Fazenda Nacional L. Fernandes Borges Drogaria ME 

6845 1766-91.2005.811.0047 O Município de Jauru Valdete Ribeiro de Souza 

7049 1989-44.2005.811.0047 O Município de Jauru Ivo Candido da Silva 

6683 1625-72.2005.811.0047 O Município de Jauru Divino Saturnino de Castro 

6759 1697-59.2005.811.0047 O Município de Jauru Jose Liocardi Neto 

7240 2191-21.2005.811.0047 O Município de Jauru H.P. Costa Amarinhos 

7254 2205-05.2005.811.0047 O Município de Jauru Gilson Pedroso Baltazar 

7144 2074-30.2005.811.0047 O Município de Jauru Paula Fatima Fernandes Mota 

7145 2051-84.2005.811.0047 O Município de Jauru Patricia de Souza Matos Sancoré 

7267 2218-04.2005.811.0047 O Município de Jauru Nivaldo Alves de Araujo 

5688 755-27.2005.811.0047 O Município de Jauru Luiz Carlos 

5675 709-38.2005.811.0047 O Município de Jauru Divino Germano Silva 

5779 823-74.2005.811.0047 O Município de Jauru Jorge Martins 

6025 1048-94.2005.811.0047 O Município de Jauru Jose Claudio de Alpino 

8101 345-32.2006.811.0047 Jose Furtado de Souza Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

7054 1994-66.2005.811.0047 O Município de Jauru Zilda Ferreira da Silva 

7129 2059-61.2005.811.0047 O Município de Jauru Ana da Silva Batista 

7207 2112-42.2005.811.0047 O Município de Jauru Otacilio Simão 

5440 518-90.2005.811.0047 O Município de Jauru Sebastiana Alves Coelho 

5820 863-56.2005.811.0047 O Município de Jauru Geralda Santana Machado 

5824 867-93.2005.811.0047 O Município de Jauru Jose Antonio da Silva 

5823 866-11.2005.811.0047 O Município de Jauru Jose Apareceido dos Santos Oliveira 

5793 840-13.2005.811.0047 O Município de Jauru Léia de Alcântara 

6202 1203-97.2005.811.0047 O Município de Jauru Jose Augusto Sobrinho 

6205 1204-82.2005.811.0047 O Município de Jauru Joaquim Queiroz Venancio Leite 

6223 1222-06.2005.811.0047 O Município de Jauru Eucrides Xavier do Nascimento 

5433 489-40.2005.811.0047 O Município de Jauru Domiciana Francisca Rodrigues 

5125 210-54.2005.811.0047 O Município de Jauru Jose Geraldo Davi 

9354 352-87.2007.811.0047 Sicredi Noroeste-MT Carlos Augusto Rossi 

1031 4-31.1991.811.0047 Antonio Dias de Assis Geraldo Scarante 

6071 1093-98.2005.811.0047 O instituto Nacional de Metrologia 

Normalização e Qualidade Industrial – 

INMETRO 

ABC-IL L. Silva ME 

7564 2409-49.2005.811.0047 Maria Jose de Jesus Laia da Silva Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

5990 1010-82.2005.811.0047 O Município de Jauru Argentina Gomes de Oliveira 

3079 85-57.2003.811.0047 O Município de Jauru Enercamp – Engenharia e Comercio LTDA 

1081 288-92.1998.811.0047 Banco Itau S/A José Antonio dos Santos 

Valter Dantas 

Jose Conçalves Filho 

12271 567-92.2009.811.0047 Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agraria 

Otto Meinberg Junior 

5674 708-53.2005.811.0047 O Município de Jauru Gercina Candida Silva 

7060 2000-73.2005.811.0047 O Município de Jauru Zilda Miranda Dantas 

3710 519-46.2003.811.0047 Jose Roberto Mendes Garcia Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

1827 97-08.2002.811.0047 Conselho Regional de Quimica XVI 

Região 

Laticionios Mil Lac LTDA EPP 

10157 1141-86.2007.811.0047 OAB Mato Grosso Thucydides Francisco Conceição Alvares 

1543 303-56.2001.811.0047 Conselho Regional de Medicina do 

Estado de MT 

Jose Coelho 

7567 2412-04.2005.811.0047 Luiza Alves Taveiro Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 
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6072 1094-83.2005.811.0047 O instituto Nacional de Metrologia 

Normalização e Qualidade Industrial – 

INMETRO 

Coop. Agrop. Figueiropolis Doeste – 

Coofap 

5825 868-78.2005.811.0047 O Município de Jauru Agnaldo Rosa de Araujo 

1108 297-54.1998.811.0047 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis 

Jose Antonio Martins 

955 317-11.1999.811.0047 Fazenda Publica Estadual – PGE/MT H. P. Costa Amarinhos 

300 259-08.1999.811.0047 Conselho Regional de Farmacia do 

Estado de MT, CRF/MT 

Drogaria São João 

1020 267-19.1998.811.0047 Fazenda Publica Estadual Jose Ferreira 

1069 281-03.1998.811.0047 Fazenda Publica Estadual – PGE/MT Jadir Alves da Silva 

926 248-13.1998.811.0047 Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agraria 

Junvenal Giraldelli 

6699 1637-86.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Ferreira de Souza 

7053 1993-81.2005.811.0047 O Município de Jauru Marcio Mendes da Silva 

5601 660-94.2005.811.0047 O Município de Jauru Ilda Castorino de Lima 

5686 753-57.2005.811.0047 O Município de Jauru Carlos Domingos da Costa 

6555 1514-88.2005.811.0047 O Município de Jauru Jose Augusto dos Santos 

5973 1003-90.2005.811.0047 O Município de Jauru João Rocha Guimaraes 

5951 981-32.2005.811.0047 O Município de Jauru Carlita Gonçalves Ramos 

5669 716-30.2005.811.0047 O Município de Jauru Ademir Faria Campos 

6904 1890-74.2005.811.0047 O Município de Jauru Elizeu Sancoré 

6903 1889-89.2005.811.0047 O Município de Jauru Silvanety Gonçalves Martins David 

6055 1090-46.2005.811.0047 O Município de Jauru Eliceir Garcia Ferreira 

6127 1142-42.2005.811.0047 O Município de Jauru João Luiz Lima 

6665 1604-96.2005.811.0047 O Município de Jauru João Pedro da Silva 

6958 1873-38.2005.811.0047 O Município de Jauru Elandy Moreira de Abreu 

6943 1861-24.2005.811.0047 O Município de Jauru Palmira Isabel Souza 

6854 1786-82.2005.811.0047 O Município de Jauru Elzi Marcolino Rodrigues 

5857 895-61.2005.811.0047 O Município de Jauru Marilza Belmiro da silva 

5862 898-16.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Ivanilda Soares Gomes 

6784 1739-11.2005.811.0047 O Município de Jauru Janderlei Luiz da Silva 

6012 1040-20.2005.811.0047 O Município de Jauru Jose Alves de Oliveira 

5077 174-12.2005.811.0047 O Município de Jauru Elpidio Francisco Ribeiro 

6896 1882-97.2005.811.0047 O Município de Jauru Francisco Pereira da Costa 

6864 1793-74.2005.811.0047 O Município de Jauru Jose Tomé Filho 

6884 1829-19.2005.811.0047 O Município de Jauru João Teixeira Freitas 

7290 2241-47.2005.811.0047 O Município de Jauru Rogerio de Almado 

6097 1114-74.2005.811.0047 O Município de Jauru Geovani Pereira Franco 

7321 2158-31.2005.811.0047 O Município de Jauru Marcos Enock Gomes 

7316 2153-09.2005.811.0047 O Município de Jauru Sebastião Pereira de Souza Filho 

7256 2207-72.2005.811.0047 O Município de Jauru Ernandes de Souza Coimbra 

5684 751-87.2005.811.0047 O Município de Jauru Luzimar da Silva 

6032 1055-86.2005.811.0047 O Município de Jauru Jailton Lopes Oliveira 

6059 1078-32.2005.811.0047 O Município de Jauru João Rosa Debrandes 

6084 1107-82.2005.811.0047 O Município de Jauru Teresinha Sebstiana Flausino 

5988 2604-34.2005.811.0047 O Município de Jauru Geraldo Pereira de Souza 

6299 1287-98.2005.811.0047 O Município de Jauru João Braga Sobrinho 

6291 1276-69.2005.811.0047 O Município de Jauru Ataide Luiz de Moura 

7311 2148-84.2005.811.0047 O Município de Jauru Aquino Flaviano Vieira 

7115 2044-92.2005.811.0047 O Município de Jauru Elias Paulo Dantas 

5649 718-97.2005.811.0047 O Município de Jauru Jose Arcangelo da Silva 

5117 199-25.2005.811.0047 O Município de Jauru Marli Rodrigues da Rosa 

6035 1058-41.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Teotonia Lourenço 

5437 515-38.2005.811.0047 O Município de Jauru Antonio Miguel da Silva 

5382 455-65.2005.811.0047 O Município de Jauru Tania Fatima Justi 

5505 556-06.2005.811.0047 O Município de Jauru Emilia Alves Gonçalves Cardoso 

5706 745-80.2005.811.0047 O Município de Jauru Anizia Coelho Ferreira 

5663 732-81.2005.811.0047 O Município de Jauru Natalino de Assis Rocha 

5836 879-10.2005.811.0047 O Município de Jauru Idalina Maria da Cunha Rosa 

5972 1002-08.2005.811.0047 O Município de Jauru Edilson Alves Coutinho 

5503 573-41.2005.811.0047 O Município de Jauru Geraldo Soares de Araujo 

6001 1028-06.2005.811.0047 O Município de Jauru Nailda Costa de Abreu 

5992 1012-52.2005.811.0047 O Município de Jauru Gerson  Gomes de Oliveira 

7286 2237-10.2005.811.0047 O Município de Jauru Vitalino Pereira Conçalves 
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922 392-24.1998.811.0047 A união H.P. Costa Amarinhos 

5451 507-61.2005.811.0047 O Município de Jauru Osvaldina Moreira Correia Munis 

5392 468-64.2005.811.0047 O Município de Jauru Lecio Albino Motta 

5626 680-85.2005.811.0047 O Município de Jauru Ozeias Sobrinho 

1098 293-17.1998.811.0047 Fazenda Publica Estadual Obede Nunes 

1034 271-56.1998.811.0047 Fazenda Publica Estadual Manoel Antonio Silva 

891 233-44.1998.811.0047 Fazenda Publica Estadual Sebastião Alves de Almeida 

5469 535-29.2005.811.0047 O Município de Jauru Cenira dos Santos Oliveira 

5944 974-40.2005.811.0047 O Município de Jauru Joaquina Maria Lopes 

6130 1153-26.2005.811.0047 O Município de Jauru João dos Santos 

6108 1129-43.2005.811.0047 O Município de Jauru Jorgelina Alves Lana 

6034 1057-56.2005.811.0047 O Município de Jauru Lucia Helena Gomes de Castro 

5423 498-02.2005.811.0047 O Município de Jauru Gilson Aparecido Lopes 

5467 533-59.2005.811.0047 O Município de Jauru Gercina Vilete de Freitas 

5827 870-48.2005.811.0047 O Município de Jauru Cecilio Clemente dos Santos 

6092 1120-81.2005.811.0047 O Município de Jauru Wilson Gonçalves de Paula 

6038 1063-63.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Marim da Silva 

5968 996-98.2005.811.0047 O Município de Jauru Ezilda Martins Viana 

5960 994-31.2005.811.0047 O Município de Jauru Antonio Rodrigues de Souza 

6094 1122-51.2005.811.0047 O Município de Jauru Jose Antonio da Cunha 

5393 469-49.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Jose de Jesus 

5170 252-06.2005.811.0047 O Município de Jauru Olga Emilia Holanda da Silva 

5772 818-52.2005.811.0047 O Município de Jauru Leonardo Vicente Mafra 

5708 763-04.2005.811.0047 O Município de Jauru Valcilene Pereira Batista 

5795 842-80.2005.811.0047 O Município de Jauru Onofra Maria Joaquina 

5832 875-70.2005.811.0047 O Município de Jauru Jose Silva Ferraz 

6133 1158-93.2005.811.0047 O Município de Jauru Alair Ferreira de Oliveira 

6145 1160-63.2005.811.0047 O Município de Jauru Silverio Moreira Neves 

6067 1085-24.2005.811.0047 O Município de Jauru Valtencir de Souza Lima 

6632 1586-75.2005.811.0047 O Município de Jauru Aguinaldo Manoel da Costa 

5700 739-73.2005.811.0047 O Município de Jauru Ataide Luiz de Mana Filho 

9123 112-98.2007.811.0047 Conselho Regional de Farmacia do MT O Município de Jauru 

6793 1742-63.2005.811.0047 O Município de Jauru Rita D. de Souza 

Nelcina D. Souza 

6208 1210-89.2005.811.0047 O Município de Jauru Waldir de Souza Lima Filho 

3473 353-14.2003.811.0047 Ary Soares de Moura Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

3909 51-48.2004.811.0047 Irani Alves Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

4431 352-92.2004.811.0047 Manoel Francelino Freza Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

4432 353-77.2004.811.0047 Elza Pereira Freza Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

7066 2006-80.2005.811.0047 O Município de Jauru João Geraldo de Alpino 

1007 1-48.1994.811.0047 Construtora Dalla Valle LTDA Moacir Valter 

524 176-55.2000.811.0047 Ary Castelani Dalvo Rossi 

6808 1749-55.2005.811.0047 O Município de Jauru Cicero Bernardino Gama 

5290 366-42.2005.811.0047 O Município de Jauru Nair da Silva Oliveira 

5661 730-14.2005.811.0047 O Município de Jauru Sidney Caetano Paiva 

5599 670-41.2005.811.0047 O Município de Jauru Leonino Martins de Miranda 

5501 571-71.2005.811.0047 O Município de Jauru Jose Francisco 

7325 2162-68.2005.811.0047 O Município de Jauru Custodio Nazareno Jesus 

6214 1206-52.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria da Conceição Ferraz 

6219 1212-59.2005.811.0047 O Município de Jauru Jose Alves Batista 

6113 1125-06.2005.811.0047 O Município de Jauru João Dias da Conceição 

6040 1065-33.2005.811.0047 O Município de Jauru Jose Ernesto Carrijo 

6335 1316-51.2005.811.0047 O Município de Jauru Adilson de Almeida Bretas 

6591 1544-26.2005.811.0047 O Município de Jauru Edson Mateus Pereira 

6594 1550-33.2005.811.0047 O Município de Jauru Cleuza Guimaraes Gomes 

7285 2236-25.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Ferreira Garcia 

5689 756-12.2005.811.0047 O Município de Jauru Stela Novata Ramos 

7244 2195-58.2005.811.0047 O Município de Jauru Jandir Neopomuceno 

6396 1364-10.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Jose da Silva 

6312 1296-60.2005.811.0047 O Município de Jauru Darci Ribeiro de Oliveira 

6129 1146-79.2005.811.0047 O Município de Jauru Antonio Sergio Souza 

5729 778-70.2005.811.0047 O Município de Jauru Jose Carlos Rodrigues 

5444 522-30.2005.811.0047 O Município de Jauru Carlos Messias Carrijo 

5902 938-95.2005.811.0047 O Município de Jauru Edvaldo Pedro de Oliveira 

5197 297-10.2005.811.0047 O Município de Jauru João Luiz Neto 

5144 231-30.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Regina do Nascimento 
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5250 329-15.2005.811.0047 O Município de Jauru Sisino Pereira Resende 

5252 331-85.2005.811.0047 O Município de Jauru Luiza Cristina Rodrigues 

6144 1152-86.2005.811.0047 O Município de Jauru Francisca Evanilda de Águida 

5458 514-53.2005.811.0047 O Município de Jauru Modestina Gomes 

5429 485-03.2005.811.0047 O Município de Jauru Serafim Ferreira da Costa 

5380 453-95.2005.811.0047 O Município de Jauru Antonio Caetano dos Santos 

5165 248-66.2005.811.0047 O Município de Jauru Zilma Maria da Silva 

7123 2073-45.2005.811.0047 O Município de Jauru Cleiton de Barros 

Luciana Domingos de Barros 

5389 465-12.2005.811.0047 O Município de Jauru João Miranda Roberto 

7075 1965-16.2005.811.0047 O Município de Jauru N S A Art’s Grafica e Editora LTDA 

7058 1998-06.2005.811.0047 O Município de Jauru Ronaldo Mansano de Castro 

6876 1801-51.2005.811.0047 O Município de Jauru Divino Maria Caitano 

7126 2056-09.2005.811.0047 O Município de Jauru Raydy Roberta Boton 

5383 456-50.2005.811.0047 O Município de Jauru Regina de Souza Oliveira 

5326 395-92.2005.811.0047 O Município de Jauru Adelino Ribeiro 

5520 586-40.2005.811.0047 O Município de Jauru Mirian Resende da Silva 

7107 2036-18.2005.811.0047 O Município de Jauru Jurete Rocha Furtado 

7150 2078-67.2005.811.0047 O Município de Jauru Lucinéia Francisca de Freitas 

7120 2070-90.2005.811.0047 O Município de Jauru Jose Carmo da Costa 

7124 2046-62.2005.811.0047 O Município de Jauru Jose Paiva de Paula 

6981 1906-28.2005.811.0047 O Município de Jauru Adão Soares de Oliveira 

6969 1898-51.2005.811.0047 O Município de Jauru Waltemir Martins da Paixão 

6744 1684-60.2005.811.0047 O Município de Jauru Dolores Augusta Lopes 

6752 1706-21.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria das Neves Ferreira 

6753 1707-06.2005.811.0047 O Município de Jauru Antonio Aparecido Pires 

6763 1700-14.2005.811.0047 O Município de Jauru Sebastião Soares de Oliveira 

7034 1975-60.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria da Penha Batista 

6764 1701-96.2005.811.0047 O Município de Jauru Joaquim Moreira da Silva 

6710 1659-47.2005.811.0047 O Município de Jauru Nadir da Silva de Lima 

6734 1686-30.2005.811.0047 O Município de Jauru Sebastião Gonçalves Campos 

6737 1676-83.2005.811.0047 O Município de Jauru Jose Augusto Arruda Araujo 

7127 2057-91.2005.811.0047 O Município de Jauru Adalberto Rodrigues de Faria 

7117 2067-38.2005.811.0047 O Município de Jauru Luiz Carlos de Morais 

5421 496-32.2005.811.0047 O Município de Jauru Ozias Laurindo da Silva 

5416 483-33.2005.811.0047 O Município de Jauru Luiz de Marchi Neto 

5490 554-35.2005.811.0047 O Município de Jauru Ana Maria de Amorim 

5211 274-64.2005.811.0047 O Município de Jauru Nilton Magalhães Resende 

5157 260-80.2005.811.0047 O Município de Jauru Marciel Gomes da Silva 

7036 1977-30.2005.811.0047 O Município de Jauru Claudete Sorana de Freitas 

5798 845-35.2005.811.0047 O Município de Jauru Olivia Ferreira Silva 

6672 1622-20.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Aparecida Seabra Brasil 

5150 237-37.2005.811.0047 O Município de Jauru Divino Martins 

5887 925-96.2005.811.0047 O Município de Jauru Sebastião Raposa de Oliveira 

5904 940-65.2005.811.0047 O Município de Jauru Margarida Caetano Freire Mateus 

6199 1201-30.2005.811.0047 O Município de Jauru Claudino de Lima 

6925 1836-11.2005.811.0047 O Município de Jauru Viltomar da Silva Tome 

5178 272-94.2005.811.0047 O Município de Jauru João Rosa de Filho 

5745 801-16.2005.811.0047 O Município de Jauru Jose Francisco da Silva 

5185 269-42.2005.811.0047 O Município de Jauru Pedro Ribeiro de Oliveira 

7277 2228-48.2005.811.0047 O Município de Jauru Maurilio Cordeiro 

6685 1626-57.2005.811.0047 O Município de Jauru Jose Oliveira dos Santos 

5324 393-25.2005.811.0047 O Município de Jauru Ailton Marcolino da Silva 

5212 275-49.2005.811.0047 O Município de Jauru Edilson Garcia da Silva 

7106 2035-33.2005.811.0047 O Município de Jauru Clarice Rodrigues de Almeida 

5067 153-36.2005.811.0047 O Município de Jauru Ene Maria dos Santos 

Maura M. Diamantin 

5213 276-34.2005.811.0047 O Município de Jauru Creuza Guimaraes Gomes 

5489 553-50.2005.811.0047 O Município de Jauru Altair Candote de Souza 

5665 700-76.2005.811.0047 O Município de Jauru Valdivino Pinto Luiz 

5993 1013-37.2005.811.0047 O Município de Jauru Wesito Barbosa Brito 

7059 1999-88.2005.811.0047 O Município de Jauru M.H. Gonçalves 

7069 1959-09.2005.811.0047 O Município de Jauru João Jose Sampaio 

7081 2014-57.2005.811.0047 O Município de Jauru Eonardo Geraldo de Alpino 

7077 2010-20.2005.811.0047 O Município de Jauru Iradir Rodrigues de Souza 

7078 2011-05.2005.811.0047 O Município de Jauru Raimundo da Silva Moreira 
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7080 2013-73.2005.811.0047 O Município de Jauru Carmelita Rosa de Jesus 

7084 2017-12.2005.811.0047 O Município de Jauru Domitilia Mascarenhas dos Santos 

5202 285-93.2005.811.0047 O Município de Jauru Sebastião Paulino Filho 

5466 532-74.2005.811.0047 O Município de Jauru Josivaldo Fernandes de Matos 

5595 652-20.2005.811.0047 O Município de Jauru Valdir Souza Lima Filho 

5674 708-53.2005.811.0047 O Município de Jauru Gercina Candida Silva 

7051 1991-14.2005.811.0047 O Município de Jauru Jose Savio C. Cardoso 

6865 1794-59.2005.811.0047 O Município de Jauru Joaquim Raimundo Neto 

7102 2031-93.2005.811.0047 O Município de Jauru Jaqueline Gonçalves Silva 

7101 2030-11.2005.811.0047 O Município de Jauru Rosilene de Jesus 

7089 1969-53.2005.811.0047 O Município de Jauru Sonia de Oliveira 

5257 336-07.2005.811.0047 O Município de Jauru João Angelica da Silva 

7087 1967-83.2005.811.0047 O Município de Jauru Lucimar Soares de Araujo 

7085 2018-94.2005.811.0047 O Município de Jauru Ana Maria Rodrigues de Souza 

7086 1966-98.2005.811.0047 O Município de Jauru Sandro Ferreira da Silva 

7119 2069-08.2005.811.0047 O Município de Jauru Jasmar Jose de Paula 

7112 2041-40.2005.811.0047 O Município de Jauru Luzia Passos 

7111 2040-55.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Vilma Ferreira Lemes 

7113 2042-25.2005.811.0047 O Município de Jauru Jernices da Silva 

7109 2038-85.2005.811.0047 O Município de Jauru Vandelei Satil 

7108 2037-03.2005.811.0047 O Município de Jauru Elnice Alice de Souza Novaes 

7105 2034-48.2005.811.0047 O Município de Jauru Joana Dutra Novaes 

7110 2039-70.2005.811.0047 O Município de Jauru Marilene Natal de Oliveira 

5455 511-98.2005.811.0047 O Município de Jauru Julia Moreira da silva 

962 255-05.1998.811.0047 Fazenda Pública Estadual C.R. dos Santos Comércio 

938 251-65.1998.811.0047 Banco do Brasil s/a Espólio de Dalvo Rossi 

Ana Espanhol Rossi 

João Bertolino 

7014 1927-04.2005.811.0047 O Município de Jauru Adriana Pereira da Paixão Vieira 

6050 1072-25.2005.811.0047 O Município de Jauru Jetro Perrut 

5195 295-40.2005.811.0047 O Município de Jauru Ana Rita de Jesus 

5506 557-87.2005.811.0047 O Município de Jauru José Paulista Siqueira 

6776 1733-04.2005.811.0047 O Município de Jauru Iraci Rodrigues Neto 

6644 1596-22.2005.811.0047 O Município de Jauru Jonisvon Castorino de Lima 

5186 270-27.2005.811.0047 O Município de Jauru Joana Palácio Papung 

12 334-47.1999.811.0047 Tratorforte Comércio e Representação 

Ltda 

Moacir Valter 

1104 294-02.1998.811.0047 Fazenda Nacional Auto Posto Jauru 

903 236-96.1998.811.0047 Arys Tavora Admilson Gouveia da Silva 

1072 284-55.1998.811.0047 Conselho Nacional de Medicina do 

Estado de Mt 

José Coelho 

3333 268-28.2003.811.0047 João da Silva Ladeia  Francisco Carlos de Araujo 

1008 265-49.1998.811.0047 Banco do Brasil s/a Verci Gomes de Miranda 

906 239-51.1998.811.0047 Auto Peças Mecânica Morvil Só Madeiras Ind.e Comércio Ltda. 

7015 1974-92.2005.811.0047 O Município de Jauru Ana Horonata de Souza 

14370 182-76.2001.811.0047 O Município de Jauru K. B. S. Lima Confecções Me 

14278 90-98.2011.811.0047 O Município de Jauru Iracema Rodrigues Ferraz 

14266 78-84.2011.811.0047 O Município de Jauru Sidnei Lourenço do Carmo 

6994 1933-11.2005.811.0047 O Município de Jauru Avelino Holimpio Dias 

14323 135-05.2011.811.0047 O Município de Jauru Marlúcia Mota Dos Santos 

14193 6-97.2011.811.0047 O Município de Jauru Joaquim Marques Santiago 

6365 1337-27.2005.811.0047 O Município de Jauru Antônio Cirilo de Lana 

3186 161-81.2003.811.0047 A União  H P Costa Amarinhos 

14314 126-43.2011.811.0047 O Município de Jauru Cleuza Pereira de Souza 

14220 33-80.2011.811.0047 O Município de Jauru Ana Coelho Filho 

1642 400-56.2001.811.0047 Wittnay Peres Márcio Henrique Gonsalves 

14269 81-39.2011.811.0047 O Município de Jauru Marcos Rogério Dantas 

14335 147-19.2011.811.0047 O Município de Jauru Cooperativa Agropecuária do Noroeste de 

Mato Grosso Ltda 

14305 117-81.2011.811.0047 O Município de Jauru Aparecida Ribeiro de Moraes 

14286 98-75.2011.811.0047 O Município de Jauru José Carlos Probel 

14352 164-55.2011.811.0047 O Município de Jauru Daniel Carlos de Abreu 

14146 1158-20.2010.811.0047 O Município de Jauru Luiz Marcelino Alves 

5472 538-81.2005.811.0047 O Município de Jauru João Rodrigues Filho 

14222 35-50.2011.811.0047 O Município de Jauru Antônio Pereira da Paixão 

13243 247-08.2010.811.0047 A Fazenda Pública Municial Global Energia Elétrica s/a 

Disponibilizado - 10/02/2020 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 10674 Caderno de Anexos Página 16 de 35



14321 133-35.2011.811.0047 O Município de Jauru José Cosme Damião 

7315 2152-24.2005.811.0047 O Município de Jauru Valdeci Alves Pinto 

5148 135-67.2005.811.0047 O Município de Jauru Moacir Cordeiro 

6315 1299-15.2005.811.0047 O Município de Jauru Irani Gomes da Mata 

5802 829-81.2005.811.0047 O Município de Jauru Luzia Pereira Mota 

5054 160-28.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Alves de Souza 

911 403-16.1998.811.0047 Horácio Trindade Pinto da Cruz Onofre Furbino Bretas 

Arlindo Grassiote 

José Albefaro 

9115 104-24.2007.811.0047 Sicredi Noroeste Alexsandro Costa da Silva 

Wittnay Peres  

Valquíria de Souza Silva Peres 

568 217-22.2000.811.0047 A Fazenda Pública Estadual  J.de Matos Filho 

6037 1062-78.2005.811.0047 O Município de Jauru Nilza Fernandes Melo 

6858 1787-68.2005.811.0047 O Município de Jauru Teodomiro Geraldo da Silva 

5176 258-13.2005.811.0047 O Município de Jauru Antonio Cardoso Filho 

5215 278-04.2005.811.0047 O Município de Jauru Dorval José Silva 

5057 163-80.2005.811.0047 O Município de Jauru Celia Renata Silva Perez 

5068 154-21.2005.811.0047 O Município de Jauru João Fernandes dos Reis 

5658 727-59.2005.811.0047 O Município de Jauru Roberto Pereira Barroso 

5655 724-07.2005.811.0047 O Município de Jauru Henrique Solia Huaraqui 

5085 182-86.2005.811.0047 O Município de Jauru Olício Rodrigues 

5146 233-97.2005.811.0047 O Município de Jauru Luíz de Souza Porto 

5938 984-84.2005.811.0047 O Município de Jauru Amadeu Francisco de Oliveira 

5143 218-31.2005.811.0047 O Município de Jauru Antônio Joaquim Vicente 

5932 968-33.2005.811.0047 O Município de Jauru David dos Anjos Pereira 

5672 706-83.2005.811.0047 O Município de Jauru Ercebiades Francisco Machado 

5671 705-98.2005.811.0047 O Município de Jauru Narciso Pereira Gomes da Silva 

5961 995-16.2005.811.0047 O Município de Jauru Wladimir Cassiano de Moura 

5941 971-85.2005.811.0047 O Município de Jauru Natividade de Oliveira Sancoré 

5761 804-68.2005.811.0047 O Município de Jauru Edimilson Antônio Curvo 

5931 967-48.2005.811.0047 O Município de Jauru Adelino Vila 

5830 873-03.2005.811.0047 O Município de Jauru Antônio Andrade de Lima 

5829 872-18.2005.811.0047 O Município de Jauru Marciléia Alves Ferreira 

5163 246-96.2005.811.0047 O Município de Jauru Marta Barbosa Leal 

5160 243-44.2005.811.0047 O Município de Jauru Sirlene Pires da Rocha 

5517 583-85.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Bernardina Correia 

5092 189-78.2005811.0047 O Município de Jauru Manoel Ferreira Rodrigues 

5325 394-10.2005.811.0047 O Município de Jauru Apetrucio Luiz do Nascimento 

5834 877-40.2005.811.0047 O Município de Jauru Denilson de Oliveira Dias 

5449 505-91.2005.811.0047 O Município de Jauru Sebastião Alves Ferreira 

5531 597-69.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Eliza de Souza 

5748 802-98.2005.811.0047 O Município de Jauru Débora Saldanha Carneiro 

7238 2189-51.2005.811.0047 O Município de Jauru Almerindo dos Santos Neto e Cia Ltda 

5553 610-68.2005.811.0047 O Município de Jauru Custódio Gomes da Silva 

6211 1216-96.2005.811.0047 O Município de Jauru Sebastiana Augusta de Melo 

7250 2201-65.2005.811.0047 O Município de Jauru José Rodrigues da Silva 

7187 2132-33.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria de Fatima Rodrigues Leal 

7197 2105-50.2005.811.0047 O Município de Jauru Antonio Severino da Costa 

7127 2057-91.2005.811.0047 O Município de Jauru N.j.da Silva – Publicidades 

6004 1030-73.2005.811.0047 O Município de Jauru Neuza Gomes de Oliveira 

6016 1044-57.2005.811.0047 O Município de Jauru Idalina Natalina da Silva 

7175 2095-06.2005.811.0047 O Município de Jauru Josias de Oliveira Santos 

5485 549-13.2005.811.0047 O Município de Jauru Laurenço Sebalho 

6317 1301-82.811.0047 O Município de Jauru Eva Augusta Lopes 

7203 2110-72.2005.811.0047 O Município de Jauru Vera Lucia Bedoni do Nascimento 

7199 2106-35.2005.811.0047 O Município de Jauru Joaquina Garcia de Souza 

7263 2214-64.2005.811.0047 O Município de Jauru Donaria Maria de Jesus Macciano 

7070 1960.91.2005.811.0047 O Município de Jauru Brasil Telecom s/a 

7246 2197-28.2005.811.0047 O Município de Jauru Isaias Furtado 

5946 976-10.2005.811.0047 O Município de Jauru Adinei Cardoso Rodrigues 

6303 1290-53.2005.811.0047 O Município de Jauru Adão Feliciano de Souza 

6057 1080-02.2005.811.0047 O Município de Jauru Pedro Joaquim da Silva 

6024 1047-12.2005.811.0047 O Município de Jauru Milton Silva Ferraz 

7142 2066-53.2005.811.0047 O Município de Jauru Lesi Lopes de Souza Coimbra 

5167 250-36.2005.811.0047 O Município de Jauru Áurea Martins Campos 
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5079 176-79.2005.811.0047 O Município de Jauru Eurides Angélica Resende 

6816 1756-47.2005.811.0047 O Município de Jauru Francisco Souza Ramos 

5470 536-14.2005.811.0047 O Município de Jauru Carlos Alberto Eufrasio 

7136 2062-16.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Aparecida Morais 

7258 2209-42.2005.811.0047 O Município de Jauru Sauro Rodrigues Nascimento 

6637 1590-15.2005.811.0047 O Município de Jauru M G Silva Representações 

6292 1545-11.2005.811.0047 O Município de Jauru Adilson Arruda de Souza 

6576 1538-19.2005.811.0047 O Município de Jauru Jonas Pereira dos Santos 

6589 1549-48.2005.811.0047 O Município de Jauru Luiz Carlos Nogueira 

5707 762-19.2005.811.0047 O Município de Jauru Ataide Ferreira de Faria 

6761 1698-44.2005.811.0047 O Município de Jauru Sebastião Gregório 

6331 1312-14.2005.811.0047 O Município de Jauru José Barbosa Neto 

6640 1593-67.2005.811.0047 O Município de Jauru Durvalina Augusto Lopes 

7243 2194-73.2005.811.0047 O Município de Jauru W S Lima 

6765 1692-37.2005.811.0047 O Município de Jauru Edgard de Lana 

6922 1833-56.2005.811.0047 O Município de Jauru José Silvério Filho 

5514 580-33.2005.811.0047 O Município de Jauru Romilda Ferreira da Silva 

7039 1972-08.2005.811.0047 O Município de Jauru Idalina Pedro Pantalião 

6604 1548-63.2005.811.0047 O Município de Jauru João Mota 

6676 1624-87.2005.811.0047 O Município de Jauru Jerônimo Matos Filho 

6933 1844-85.2005.811.0047 O Município de Jauru Marcos da Silva Martins 

6773 1726-12.2005.811.0047 O Município de Jauru Leovergilio Dias Ferreira Neto 

6785 1714-95.2005.811.0047 O Município de Jauru Zenidene Pocidone 

6779 1735-71.2005.811.0047 O Município de Jauru Laura Pereira de Souza 

6790 1716-65.2005.811.0047 O Município de Jauru Sionei Fátima Leandro 

Lidio B. Carvalho 

6940 1858-69.2005.811.0047 O Município de Jauru Admarte Alves Lana 

14200 13-89.2011.811.0047 O Município de Jauru Adonias Borges de Oliveira 

5554 611-53.2005.811.0047 O Município de Jauru José Raimundo dos Santos 

5285 361-20.2005.811.0047 O Município de Jauru Joaquim Gonçalves de Paula 

6400 1374-54.2005.811.0047 O Município de Jauru  Adilson Simões Batista 

6593 1557-25.2005.811.0047 O Município de Jauru Valmir de Souza Lima 

6550 1506-14.2005.811.0047 O Município de Jauru Romes Gonçalves Ferreira 

5447 504-09.2005.811.0047 O Município de Jauru José Gonçalves Filho 

5593 650-50.2005.811.0047 O Município de Jauru Francisco Alexandrino Filho 

5254 333-52.2005.811.0047 O Município de Jauru Levi Mota 

5286 362-05.2005.811.0047 O Município de Jauru José Raimundo de Freitas 

5139 214-91.2005.811.0047 O Município de Jauru Sebastião Gomes da Silva 

7167 2085-59.2005.811.0047 O Município de Jauru Memorina Maria de Jesus 

5623 677-33.2005.811.0047 O Município de Jauru Adail Nunes de Almeida 

6732 1673-31.2005.811.0047 O Município de Jauru  Adair Martins Fagundes 

6887 1812-80.2005.811.0047 O Município de Jauru Jacy Teixeira Borges 

5456 512-83.2005.811.0047 O Município de Jauru Creir de Lacerda 

6436 1395-30.2005.811.0047 O Município de Jauru Rute T. de Lana 

6844 1783-30.2005.811.0047 O Município de Jauru José Francisco dos Santos 

6456 1415-21.2005.811.0047 O Município de Jauru Antônio Anizio Morais 

7268 2219-86.2005.811.0047 O Município de Jauru Pedro Ferreira Lima Neto 

5187 271-12.2005.811.0047 O Município de Jauru José Cordeiro Sobrinho 

5597 654-87.2005.811.0047 O Município de Jauru Altamiro Botelho Rodrigues 

7282 2233-70.2005.811.0047 O Município de Jauru Antonio Jeraldo Verissimo de Souza 

5602 661-79.2005.811.0047 O Município de Jauru Gentil Borges dos Santos 

5989 1009-97.2005.811.0047 O Município de Jauru Josefa da Silva Gomes 

6622 1570—

24.2005.811.0047 

O Município de Jauru Lauracy Rosa de Oliveira 

5425 500-69.2005.811.0047 O Município de Jauru Elzira Maria Satil 

6964 1894-14.2005.811.0047 O Município de Jauru Lindaura Malaquias dos Santos 

6709 1652-55.2005.811.0047 O Município de Jauru Francisco Luiz da Silva 

6739 1666-39.2005.811.0047 O Município de Jauru Edson Candido da Silva 

6872 1799-81.2005.811.0047 O Município de Jauru Claudiney Ribeiro Alves 

5180 264-20.2005.811.0047 O Município de Jauru Alair Pinheiro da Silva 

7067 2007-65.2005.811.0047 O Município de Jauru Adeir Mateus de Alpino 

6907 1818-87.2005.811.0047 O Município de Jauru Ronson Kenedes de Souza 

6139 1164-03.2005.811.0047 O Município de Jauru Feliciano José de Souza 

6298 1286-16.2005.811.0047 O Município de Jauru Sebastião Rodrigues Primo 

7262 2213-79.2005.811.0047 O Município de Jauru Valdeci Alves Pereira 

7249 2200-80.2005.811.0047 O Município de Jauru Jose Batista dos Sanrtos 
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7248 2199-95.2005.811.0047 O Município de Jauru Anerival Batista de Aquino 

7210 2115-94.2005.811.0047 O Município de Jauru Zeli Alves de Araújo 

7184 2129-78.2005.811.0047 O Município de Jauru Celia Rosa da Cunha 

7172 2102-95.2005.811.0047 O Município de Jauru Ana Antunes Rodrigues Santana 

7128 2058-76.2005.811.0047 O Município de Jauru Edson Matos de Faria 

7121 2071-75.2005.811.0047 O Município de Jauru Sebastião Fernandes de Paula 

7171 2093-36.2005.811.0047 O Município de Jauru Rogério Faustino de Azevedo 

5631 671-26.2005.811.0047 O Município de Jauru José Dias 

6510 1465-47.2005.811.0047 O Município de Jauru Valter Martins de Abreu 

6207 1214-29.2005.811.0047 O Município de Jauru Elci Cordeiro 

6430 1390-08.2005.811.0047 O Município de Jauru Vani Perpétua Veiga de Souza 

5959 993-46.2005.811.0047 O Município de Jauru Lumar Evangelista Freitas 

7245 2196-43.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria de Fatima Silva Paula 

7169 2092-51.2005.811.0047 O Município de Jauru Sidnei Ferreira da Silva 

7122 1072-60.2005.811.0047 O Município de Jauru João Fernandes 

7257 2208-57.2005.811.0047 O Município de Jauru Lucia Aparecida da Silva Souza 

7264 2215-49.2005.811.0047 O Município de Jauru Conceição Pinto de Oliveira 

7103 2032-78.2005.811.0047 O Município de Jauru Orondino Correia de Melo 

6099 1116-44.2005.811.0047 O Município de Jauru Geralda Ferreira da Silva 

5184 268-57.2005.811.0047 O Município de Jauru José Carlos Cândido 

7032 1973-90.2005.811.0047 O Município de Jauru Valdileia Lopes de Souza Bernardo 

6832 1759-02.2005.811.0047 O Município de Jauru João Marques de Oliveira 

5253 332-67.2005.811.0047 O Município de Jauru Marceli Barbosa dos Santos 

7310 2147-02.2005.811.0047 O Município de Jauru José Ferreira Rodrigues  

5652 721-52.2005.811.0047 O Município de Jauru Jovelina Clara Santos 

5348 426-15.2005.811.0047 O Município de Jauru José Pedro Ferreira 

5199 299-77.2005.811.0047 O Município de Jauru Renilda Soares da Silva 

7055 1995-51.2005.811.0047 O Município de Jauru Romario José de Souza 

7057 1997-21.2005.811.0047 O Município de Jauru Sulamita Reis de Souza 

6735 1665-54.2005.811.0047 O Município de Jauru Iomar Américo da Cunha 

5453 509-31.2005.811.0047 O Município de Jauru Sebastião Pereira da Silva 

6052 1074-92.2005.811.0047 O Município de Jauru Fátima Aparecida Silva Barbosa 

5457 513-68.2005.811.0047 O Município de Jauru Iracy Bráz de Souza 

6675 1623-05.2005.811.0047 O Município de Jauru José Gregório da Silva 

5651 720-67.2005.811.0047 O Município de Jauru Alessandro Matoso de Oliveira 

13632 641-15.2010.811.0047 A Fazenda Pública Estadual Abc-il L Silva Me 

5174 256-43.2005.811.0047 O Município de Jauru Paulo Teles Teixeira 

6066 1084-39.2005.811.0047 O Município de Jauru Antonio Silvestre da Silva 

13438 442-90.2010.811.0047 A Fazenda Pública Estadual D A Lopes Miranda-me 

5799 846-20.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Ferreira Souza 

5154 241-74.2005.811.0047 O Município de Jauru Primon & Primon Ltda 

14700 513-58.2011.811.0047 O Município de Jauru Junior Ramalho Pinto 

6320 1304-37.2005.811.0047 O Município de Jauru Erich Tetzlaff 

5268 347-36.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Nava da Silva 

7164 2099-43.2005.811.0047 O Município de Jauru Ivonete Jeronimo da Silva 

7318 2155-76.2005.811.0047 O Município de Jauru Francisca Ferreira do Nascimento 

6694 1644-78.2005.811.0047 O Município de Jauru Juraci Brasil 

6438 1401-37.2005.811.0047 O Município de Jauru Belarmino Gomes de Oliveira 

7272 2223-26.2005.811.0047 O Município de Jauru Marlene Marques de Oliveira 

7274 2225-93.2005.811.0047 O Município de Jauru Ana Maria de Jesus Figueiredo 

7322 2159-16.2005.811.0047 O Município de Jauru Jaurupavi Construção e Pavimentação 

6518 1480-16.2005.811.0047 O Município de Jauru Antônio Inácio de Paula 

6421 1378-91.2005.811.0047 O Município de Jauru Armando Pereira Resende 

6131 1147-64.2005.811.0047 O Município de Jauru Sebastião Dias de Carvalho 

6603 1560-77.2005.811.0047 O Município de Jauru Onofre Gomes Ribeiro 

6569 1520-95.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria de Lourdes Baggio de Lima 

7234 2185-14.2005.811.0047 O Município de Jauru V C G dos Santos Restaurante 

7056 1996-36.2005.811.0047 O Município de Jauru Olga de Souza Alves 

6697 1646-48.2005.811.0047 O Município de Jauru Geraldo Germano de Oliveira 

6946 1848-25.2005.811.0047 O Município de Jauru Benedita Liberato Ponciodonia 

6698 1636-04.2005.811.004 O Município de Jauru Ana Maria de Oliveira 

6786 1715-80.1005.811.0047 O Município de Jauru Fabio Tiago Ferreira 

6747 1693-22.2005.811.0047 O Município de Jauru Nivaldo dos Santos 

14953 766-46.2011.811.0047 Conselho Regional de Contabilidade de 

Mato Grosso 

Joaquim José Neto 

Escritório Jauru 

5126 211-39.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Paula Ferreira Dos Santos 
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7228 2179-07.2005.811.0047 O Município de Jauru Butterflu Tour 

7179 2125-41.2005.811.0047 O Município de Jauru Luiz Roberto Candido 

7221 2172-15.2005.811.0047 O Município de Jauru M G Silva Comércio 

7166 2091-66.2005.811.0047 O Município de Jauru Roberto Martins 

6913 1824-94.2005.811.0047 O Município de Jauru Marcio Ribeiro Rodrigues 

3549 415-54.2003.811.0047 O Município de Jauru Habitec Engenharia Sanitária Ambiental 

Ltda 

14792 605-36.2011.811.0047 Conselho Regional de Medicina 

Veterinária do Estado de Mato Grosso 

Divino José Lima 

D.j.Lima Veterinária 

1043 14-02.1996.811.0047 Turim Oeste Equipamentos, Peças e 

Serviços Ltda 

Artur Fernando Bom 

1006 367-71.1998.811.0047 A União Nilto Sangalli 

5115 197-55.2005.811.0047 O Município de Jauru Marta Pereira de Souza 

5728 789-02.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria da Silva 

6363 1345-04.2005.811.0047 O Município de Jauru Antônio Aparecido Cruz 

5091 188-93.2005.811.0047 O Município de Jauru Josefina Rosa Frazil 

5516 582-03.2005.811.0047 O Município de Jauru José Adão Ferreira 

5499 569-04.2005.811.0047 O Município de Jauru Lair Lopes Guimarães 

6325 1309-59.2005.811.0047 O Município de Jauru Vera Lúcia de Lana Vítrio 

6122 1139-87.2005.811.0047 O Município de Jauru Victor Cebalho da Silva 

5864 900-83.2005.811.0047 O Município de Jauru José Marcelino Teixeira 

5781 825-44.2005.811.0047 O Município de Jauru Adriano Vieira de Almeida 

6494 1455-03.2005.811.0047 O Município de Jauru Onofre Ferreira do Nascimento 

5704 743-13.2005.811.0047 O Município de Jauru Gilmar Gonçalves da Silva 

1993 189-83.2002.811.0047 Conselho Regional de Química Xvi 

Região  

D.m.s. Farias – Me 

7323 2160-98.2005.811.0047 O Município de Jauru Giuliano Ribeiro da Silva 

7295 2246-69.2005.811.0047 O Município de Jauru Elias Ferreira de Oliveira 

6803 1732-19.2005.811.0047 O Município de Jauru  Maria Olia Ferreira Lima 

1412 7-39.1998.811.0047 Fazenda Nacional Asr. Souza Comércio 

1005 264-64.1998.811.0047 Banco Brasileiro de Descontos s/a João Batista de Oliveira 

Carlito Gonçalves 

José Gonçalves Filho 

1157 317-45.1998.811.0047 Vacni Alves de Paula  Altari Rodrigues Vítrio 

3236 196-41.2003.811.0047 Fazenda Nacional M. S. Togo Me  

301 260-90.1999.811.0047 O Conselho Regional de Farmácia do 

Estado de Mt- Crf/mt 

Drogaria Adiana 

1070 282-85.1998.811.0047 Companhia Itaú de Investimentos, 

Crédito e Financiamento – Gr 

Comercial Três Marias 

1895 159-48.2002.811.0047 Prefeitura Municipal de Jauru Rancho Fundo Terraplanagem e 

Desmatamento 

1896 160-33.2002.811.0047 Prefeitura Municipal de Jauru Sabóia Campos – Construção e Comércio 

Ltda 

1520 282-80.2001.811.0047 Rainério Espíndola Abener Saldanha Carneiro 

45 37-40.1999.811.0047 a Fazenda Pública Estadual Manoel Vieira Borges 

303 262-62.1999.811.0047 O Conselho Regional de Farmácia do 

Estado de Mt- Crf/mt 

Drogaria Belo Horizonte 

3782 568-87.2003.811.0047 J.s.moura Materias de Construção O Município de Jauru 

1246 337-36.1998.811.0047 Banco Brasileiro de Descontos s/a Paulo Pereira Rodrigues 

Salvador Rosa Teixeira 

Sinval Ribeiro Togo 

1101 420-52.1998.811.0047 Fazenda Pública Estadual H. P. Costa Armarinhos 

1028 269-86.1998.811.0047 Banco Brasileiro de Descontos s/a Pedro Serafim da Silva 

Genair Firmino Correa 

Maurílio Dezidério de Paula 

299 258-23.1999.811.0047 O Conselho Regional de Farmácia do 

Estado de Mt- Crf/mt 

Drogaria Belo Horizonte 

8327 525-48.2006.811.0047 Getulio Sebastião Neves Inss- Instituto Nacional do Seguro Social 

8313 504-72.2006.811.0047 Florentina da Costa Filho Inss- Instituto Nacional do Seguro Social 

9059 65-27.2007.811.0047 Conselho Regional de Contabilidade de 

Mato Grosso - Crcmt 

Silvinei Lourenço do Carmo 

1155 10-28.1997.811.0047 A União Antônio Pereira Rodrigues 

6900 1886-37.2005.811.0047 O Município de Jauru Marilza Medeiros dos Santos 

7438 2338-47.2005.811.0047 Termisa Machado Rodrigues Inss- Instituto Nacional do Seguro Social 

12063 362-63.2009.811.0047 A Fazenda Pública Estadual Anivercino Albino de Lana 

8336 534-10.2006.811.0047 A Fazenda Pública Estadual N. S. Borges 

6782 1737-41.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria das Graças Ferraz 
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6878 1802-36.2005.811.0047 O Município de Jauru Pedro Furtado de Souza 

7324 2161-83.2005.811.0047 O Município de Jauru José Ronaldo Curvo 

5619 673-93.2005.811.0047 O Município de Jauru Milton Dias Ferreira 

5060 166-35.2005.811.0047 O Município de Jauru Abc-IL Luiz da Silva 

7048 1988-59.2005.811.0047 O Município de Jauru Gercina Vilete de Freitas 

5064 170-72.2005.811.0047 O Município de Jauru Darcy Ribeiro de Oliveira 

2249 334-42.2002.811.0047 Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia /mt 

José Carlos Neves 

1583 342-53.2001.811.0047 Conselho Regional de Contabilidade de 

Mato Grosso - Crcmt 

Norival José da Silva 

1058 275-93.1998.811.0047 Banco do Brasil s/a João Luiz Neto 

Leide Rodrigues de Faria 

1027 368-56.1998.811.0047 Fazenda Nacional João Batista Passos 

Arlindo Rufino Bento 

Aniversino Albino de Lana 

7266 2217-19.2005.811.0047 O Município de Jauru Marlene Gomes Pires 

5524 590-77.2005.811.0047 O Município de Jauru Alaide Barbosa dos Santos 

7195 2104-65.2005.811.0047 O Município de Jauru Josina Valdivina da Conceição 

7261 2212-94.2005.811.0047 O Município de Jauru Edivaldo Lourenço 

6058 1077-45.2005.811.0047 O Município de Jauru Delfina de Fátima Freitas 

6292 1270-62.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Edivalda Oliveira Santana 

5127 212-24.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Helena Dutra Barbosa 

5291 367-27.2005.811.0047 O Município de Jauru João Antônio da Silva 

5872 905-08.2005.811.0047 O Município de Jauru Antônio Geraldo Rodrigues da Silva 

5860 897-31.2005.811.0047 O Município de Jauru Francisco de Almeida Pirez 

5800 847-05.2005.811.0047 O Município de Jauru Marli de Souza Rapouso 

6026 1049-79.2005.811.0047 O Município de Jauru Enodes José dos Santos 

5954 988-24.811.0047 O Município de Jauru Dorval José da Silva 

7153 2081-22.2005.811.0047 O Município de Jauru José Margarida da Costa 

5193 293-70.2005.811.0047 O Município de Jauru Adiel Pinheiro  

5153 240-89.2005.811.0047 O Município de Jauru Super Motos Comércio e Representações 

Ltda 

5133 223-53.2005.811.0047 O Município de Jauru Renilda Rosa dos Santos 

6143 1151-04.2005.811.0047 O Município de Jauru Joaquim José Neto 

7174 2094-21.2005.811.0047 O Município de Jauru Sidenes Marcelo de Lanas 

7076 2009-35.2005.811.0047 O Município de Jauru Abigail Muniz 

6948 1863-91.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Paula Rodrigues 

5884 924-14.2005.811.0047 O Município de Jauru Nadir Martins da Cunha 

7259 2210-27.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria de Jesus Gonçalves de Abreu 

6000 1027-21.2005.811.0047 O Município de Jauru Oneide de Souza Alves 

7242 2193-88.2005.811.0047 O Município de Jauru Multiplan Consultoria e Serv. S/c ltda 

6700 1647-33.2005.811.0047 O Município de Jauru José Glaucio Santos Farias 

6693 1634-34.2005.811.0047 O Município de Jauru Termisa Machado da Silva 

6673 1608-36.2005.811.0047 O Município de Jauru Ivandy Nogueira Braz 

6608 1563-32.2005.811.0047 O Município de Jauru José Marques Gomes 

6137 1163-18.2005.811.0047 O Município de Jauru João Batista Carrijo 

6455 1414-36.2005.811.0047 O Município de Jauru Evangelista da Rocha Souza 

5756 797-76.2005.811.0047 O Município de Jauru Ana Batista Anacleto 

5698 737-06.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Ferreira Correa 

5322 391-55.2005.811.0047 O Município de Jauru Almerindo Maciel da Silva 

5432 488-55.2005.811.0047 O Município de Jauru Magnólia Ferreira Togo 

5494 564-79.2005.811.0047 O Município de Jauru Joaquim de Souza Silva 

5523 589-92.2005.811.0047 O Município de Jauru Joaquim Pereira Pardim 

5527 593-32.2005.811.0047 O Município de Jauru Suely Rodrigues 

5838 861-86.2005.811.0047 O Município de Jauru Rosimélia Rufino Ferraz 

5888 926-81.2005.811.0047 O Município de Jauru Divino Pedra Vieira 

6492 1453-33.2005.811.0047 O Município de Jauru Valnete Julia da Silva 

5065 171-57.2005.811.0047 O Município de Jauru Enéias Rodrigues 

5985 1008-15.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria dos Anjos Santos 

5255 334-37.2005.811.0047 O Município de Jauru Olivia Coelho de Macedo 

5653 722-37.2005.811.0047 O Município de Jauru José Adão Domingos 

6017 1045-42.2005.811.0047 O Município de Jauru Miguel Alves de Matos 

6029 1052-34.2005.811.0047 O Município de Jauru Paulo S. Barbosa 

14140 1152-13.2010.811.0047 O Município de Jauru Adelino Ribeiro 

14173 1185-83.2010.811.0047 O Município de Jauru Joaci Miguel da Silva 

14267 79-69.2011.811.0047 O Município de Jauru Manoel Vieira Borges 
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2853 6-78.2003.811.0047 Fazenda Nacional Ind e Com de Madeiras Plamazônia Ltda 

3245 205-03.2003.811.0047 Fazenda Nacional Ind e Com de Madeiras Plamazônia Ltda 

1120 305-31.1998.811.0047 Banco Itaú s/a Djair Carazine 

José Crispim Perez 

Osvaldo Pupim 

1117 302-76.1998.811.0047 Djair Cararine Banco Itaú s/a 

1118 303-61.1998.811.0047 Djair Cazarine Banco Itaú s/a 

1119 304-46.1998.811.0047 Djair Cazarine Banco Itaú s/a 

5177 259-95.2005.811.0047 O Município de Jauru Antônio Gomes Pereira 

6733 1674-16.2005.811.0047 O Município de Jauru Agedaias Rosa de Araujo 

7044 1984-22.2005.811.0047 O Município de Jauru Zelia Gervazio da Silva 

6561 1523-50.2005.811.0047 O Município de Jauru Valmira Severino Barbosa 

6132 1157-11.2005.811.0047 O Município de Jauru Durval Batista Machado 

5977 711-08.2005.811.0047 O Município de Jauru Algenor B. Andrade 

6787 1727-94.2005.811.0047 O Município de Jauru Egnaldo Cleio Oliveira Davi 

6794 1717-50.2005.811.0047 O Município de Jauru Routileia Cordeiro 

6851 1770-31.2005.811.0047 O Município de Jauru Gilmar Deodato da Silva 

6874 1805-88.2005.811.0047 O Município de Jauru Antônio José da Silva 

6846 1784-15.2005.811.0047 O Município de Jauru Antônio Osvaldo dos Santos 

6842 1782-45.2005.811.0047 O Município de Jauru João Sebastião dos Santos 

7104 2033-63.2005.811.0047 O Município de Jauru Sirlei da Silva 

6696 1635-19.2005.811.0047 O Município de Jauru Sinval Francisco Gomes 

6856 1774-68.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Oliveira Rodrigues 

7073 1963-46.2005.811.0047 O Município de Jauru A.L. Silva Grafica Me 

7072 1962-61.2005.811.0047 O Município de Jauru Boi Gordo Ltda 

7068 2008-50.2005.811.0047 O Município de Jauru Vitorino Garcia 

6914 1825-79.2005.811.0047 O Município de Jauru Elizete Carlos Pereira 

6906 1817-05.2005.811.0047 O Município de Jauru José Carlos de Souza 

6901 1887-22.2005.811.0047 O Município de Jauru Delma Alves Silva 

9058 60-42.2007.811.0047 Conselho Regional de Contabilidade de 

Mato Grosso – Crcmt 

Carlos Alberto Eufrazio 

13165 169-14.2010.811.0047 Sidney de Lana Carla Bianchi Wagner 

5267 346-51.2005.811.0047 O Município de Jauru Cesariana Angélica Ribeira 

5288 364-72.2005.811.0047 O Município de Jauru Vacni Alves de Paula 

6908 1819-72.2005.811.0047 O Município de Jauru Leci Soares Mateus 

6840 1763-39.2005.811.0047 O Município de Jauru Eva Vieira de Moura Silva 

6504 1471-54.2005.811.0047 O Município de Jauru Manoel Paulino Machado 

6944 1862-09.2005.811.0047 O Município de Jauru Gessi Mendes de Souza 

6677 1610-06.2005.811.0047 O Município de Jauru Neuza Rodrigues da Silva 

6503 1470-69.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria das Dores Lopes Faria 

6564 1515-73.2005.811.0047 O Município de Jauru José Pedro de Souza 

6521 1483-68.2005.811.0047 O Município de Jauru Alair Ferreira Gomes 

6497 1457-70.2005.811.0047 O Município de Jauru Elzi Carlos Correa 

6486 1451-63.2005.811.0047 O Município de Jauru Natanael Lopes de Andrade  

6493 1454-18.2005.811.0047 O Município de Jauru Custódio Gomes Coelho 

6418 1381-46.2005.811.0047 O Município de Jauru Creuziza Rosa da Silva Modesto 

6485 1446-41.2005.811.0047 O Município de Jauru Ivani C. Carrijo 

6468 1431-72.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Cristovão Jesus 

6462 1427-35.2005.811.0047 O Município de Jauru Pedro Rocha Guimarães 

6459 1423-95.2005.811.0047 O Município de Jauru Olair José Correia 

6432 1392-75.2005.811.0047 O Município de Jauru Leonildo José de Alpino 

6420 1377-09.2005.811.0047 O Município de Jauru Silvaney Bernardes da Rocha 

6419 1382-31.2005.811.0047 O Município de Jauru Creuza Rodrigues da Silva 

5521 587-25.2005.811.0047 O Município de Jauru Aparecida Alexandrina da Silva 

5450 506-76.2005.811.0047 O Município de Jauru José Caetano Martins 

6015 1043-72.2005.811.0047 O Município de Jauru Roberto Carlos de Moraes Abreu 

5991 1011-67.2005.811.0047 O Município de Jauru Lécio Albino Motta 

7319 2156-61.2005.811.0047 O Município de Jauru José Luiz da Silva 

1025 268-04.1998.811.0047 Fazenda Pública Estadual José F. Pereira 

3188 163-51.2003.811.0047 A União Noemia Macedo da Silva – Me 

5679 713-75.2005.811.0047 O Município de Jauru Lazinha Gomes de Souza 

6897 1883-82.2005.811.0047 O Município de Jauru José Gonçalves de Oliveira 

6030 1053-19.2005.811.0047 O Município de Jauru Gesi Mendes Souza 

5504 555-20.2005.811.0047 O Município de Jauru João Gonçalves Barroso 

6141 1162-23.2005.811.0047 O Município de Jauru Leonardo Grima dos Santos 

5969 997-83.2005.811.0047 O Município de Jauru Ilton Miguel da Silva 
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6932 1843-03.2005.811.0047 O Município de Jauru Amarildo Balbino de Oliveira 

6646 1598-89.2005.811.0047 O Município de Jauru Zélia de Moraes da Silva 

5570 627-07.2005.811.0047 O Município de Jauru Moisés Gonçalves Oliveira 

5511 577-78.2005.811.0047 O Município de Jauru José Silvério Matos 

5317 388-03.2005.811.0047 O Município de Jauru Waltencir Souza Lima 

6551 1512-21.2005.811.0047 O Município de Jauru Silvanir Chagas de Moura 

7260 2211-12.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria José Gaspareto da Paixão 

6364 1336-42.2005.811.0047 O Município de Jauru Sebastião Firmino Correia 

6289 1274-02.2005.811.0047 O Município de Jauru Grinaldo Ribeiro Togo 

7789 115-87.2006.811.0047 Maria Gonzaga do Nascimento Instituto Nacional de Seguridade Social – 

INSS 

1582 341-68.2001.811.0047 Conselho Regional de Contabilidade de 

Mato Grosso – Crcmt 

Zilda Miranda Dantas 

5763 809-90.2005.811.0047 O Município de Jauru Edmilson Daniel Moraes 

5249 328-30.2005.811.0047 O Município de Jauru Gil Silva de Abreu 

5762 808-08.2005.811.0047 O Município de Jauru Vantuil João Teixeira 

5703 742-28.2005.811.0047 O Município de Jauru Marilza Aparecida Raspante 

5691 758-79.2005.811.0047 O Município de Jauru Paulo Ribeiro Neto 

5673 707-68.2005.811.0047 O Município de Jauru Gercino Candido Silva 

5331 417-53.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Madalena da Conceição 

5379 452-13.2005.811.0047 O Município de Jauru Sueli da Silva 

5347 425-30.2005.811.0047 O Município de Jauru Algemiro Luiz de Moura 

5714 746-65.2005.811.0047 O Município de Jauru Raimundo Silva 

5733 782-10.2005.811.0047 O Município de Jauru Cleudeir Carlos Pereira 

5723 774-33.2005.811.0047 O Município de Jauru Ana Gonçalves Pereira 

5736 785-62.2005.811.0047 O Município de Jauru José Joaquim 

5737 786-47.2005.811.0047 O Município de Jauru Marly Ribeiro da Silva 

5759 795-09.2005.811.0047 O Município de Jauru Lucimar Marcelina Gonçalves 

5332 410-61.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria M. da Conceição 

José C. Neto 

5349 431-37.2005.811.0047 O Município de Jauru José F. da Silva 

Jandira J. Silva 

5454 510-16.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Souza da Costa 

5464 530-07.2005.811.0047 O Município de Jauru Esmerinda Rodrigues Oliveira 

7188 2133-18.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Ribeiro 

6957 1872-53.2005.811.0047 O Município de Jauru Francisca Maria de Azevedo 

7042 1982-52.2005.811.0047 O Município de Jauru Liberina Gonzaga da Silva 

7251 2202-50.2005.811.0047 O Município de Jauru Eduardo Herreira Romero 

5434 490-25.2005.811.0047 O Município de Jauru José Inácio de Lima 

5201 284-11.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Aparecida de Oliveira 

5841 881-77.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Ana de Souza 

6041 1066-18.2005.811.0047 O Município de Jauru  Luiz Gonçalves de Oliveira 

6401 1366-77.2005.811.0047 O Município de Jauru Abcil Luiz da Silva 

5592 649-65.2005.811.0047 O Município de Jauru Liberina Gonzaga da Silva 

7182 2128-93.2005.811.0047 O Município de Jauru Oscalina Marques de Miranda 

7185 2130-63.2005.811.0047 O Município de Jauru Geralda dos Santos 

7279 2230-18.2005.811.0047 O Município de Jauru Reginaldo Ribeiro de Souza 

6464 1435-12.2005.811.0047 O Município de Jauru  Ilda Barbosa Bento 

7320 2157-46.2005.811.0047 O Município de Jauru José Wilha Candido Moreira  

6614 1576-31.2005.811.0047 O Município de Jauru Lucio Rodrigues de Abreu 

6523 1485-38.2005.811.0047 O Município de Jauru Francisca da Conceição Santos 

6559 1521-80.2005.811.0047 O Município de Jauru José Rosa dos Santos 

6304 1291-38.2005.811.0047 O Município de Jauru Jurandir Cassiano da Silva 

6126 1145-94.2005.811.0047 O Município de Jauru Joaquim José dos Reis 

6517 1479-31.2005.811.0047 O Município de Jauru Angela Maria 

5945 975-25.2005.811.0047 O Município de Jauru José Marinho dos Santos 

6224 1223-88.2005.811.0047 O Município de Jauru José Lourenço do Carmo 

7233 2184-29.2005.811.0047 O Município de Jauru Jauru Comércio e Serviços Ltda 

7222 2173-

97.2005.811.000047 

O Município de Jauru DF – Serviço de Desmonte e Furação Ltda 

6931 1842-18.2005.811.0047 O Município de Jauru Joaquim Vicente Marques 

6923 1834-41.2005.811.0047 O Município de Jauru Adalto Fernandes Telles 

5200 283-26.2005.811.0047 O Município de Jauru Kelly Aparecida dos Santos Sancoré 

6774 1725-27.2005.811.0047 O Município de Jauru João Ribeiro da Silva 

7881 1324-91.2006.811.0047 O Município de Jauru Casa do Produtor 

6440 1405-74.2005.811.0047 O Município de Jauru Viltomar da Silva Tomé 
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6369 1340-79.2005.811.0047 O Município de Jauru José Tiago Lima 

5204 287-63.2005.811.0047 O Município de Jauru José Adolfo de Souza 

6634 1584-08.2005.811.0047 O Município de Jauru Valdir Pereira da Silva 

6770 1723-57.2005.811.0047 O Município de Jauru Agmaldo Rosa de Araújo 

6745 1685-45.2005.811.0047 O Município de Jauru Luiz Garcia 

6460 1425-65.2005.811.0047 O Município de Jauru Marizete Oliveira Leite 

6463 1428-20.2005.811.0047 O Município de Jauru Dina Ferraz da Costa 

6498 1459-40.2005.811.0047 O Município de Jauru Francisca Nunes de Morais 

6491 1461-10.2005.811.0047 O Município de Jauru Sebastião Raposo 

6499 1474-09.2005.811.0047 O Município de Jauru Custódio Alves Muniz 

6500 1475-97.2005.811.0047 O Município de Jauru Luzia Ademir P. de Lima 

6502 1477-61.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Auxiliadora 

6296 1284-46.2005.811.0047 O Município de Jauru Ademar Antônio Lopes 

6505 1467-17.2005.811.0047 O Município de Jauru Olegário Firmino Correia 

6507 1463-77.2005.811.0047 O Município de Jauru Manoel Ferraz Costa 

6686 1627-42.2005.811.0047 O Município de Jauru João Luiz Matoso 

6509 1464-62.2005.811.0047 O Município de Jauru Geraldo Anselmo 

6519 1481-98.2005.811.0047 O Município de Jauru Murilo Fideles de Souza 

6526 1488-90.2005.811.0047 O Município de Jauru José Gomes de Santana 

7151 2079-52.2005.811.0047 O Município de Jauru Valdeci Paulista de Siqueira  

7149 2054-39.2005.811.0047 O Município de Jauru Nivaldo Lourenço 

7146 2052-69.2005.811.0047 O Município de Jauru W S Lima 

7147 2053-54.2005.811.0047 O Município de Jauru Joaquim Marcelino Filho 

7135 2061-31.2005.811.0047 O Município de Jauru Antônio José dos Santos 

7035 1976-

45.20056811.0047 

O Município de Jauru Nelson Fernandes de Campos Junior 

6556 1502-74.2005.811.0047 O Município de Jauru Luzia Ribeiro de Almeida 

5482 546-58.2005.811.0047 O Município de Jauru Eleusa Maria Goes 

5289 365-57.2005.811.0047 O Município de Jauru Neucina Maria da Silva 

6666 1619-65.2005.811.0047 O Município de Jauru Antônio Valeriano Dias 

5606 664-34.2005.811.0047 O Município de Jauru Valdeci Viana do Carmo 

5627 681-70.2005.811.0047 O Município de Jauru Sebastião Antonio Silva 

5654 723-22.2005.811.0047 O Município de Jauru Edhones A. dos Santos e Cia Ltda 

5502 572-56.2005.811.0047 O Município de Jauru Espolio de Olivio Rocha Guimarães 

5191 291-03.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Correa 

7045 1985-07.2005.811.0047 O Município de Jauru Denilza Ramalho Pinto 

6305 1292-23.2005.811.0047 O Município de Jauru Luiz Alacrino Gonçalves 

6949 1864-76.2005.811.0047 O Município de Jauru Manoel de Souza Neto 

6889 1878-60.2005.811.0047 O Município de Jauru Ronivaldo Vascão 

6797 1745-18.2005.811.0047 O Município de Jauru Manoel de Assis Rocha 

6769 1722-72.2005.811.0047 O Município de Jauru José Fajardo 

6766 1710-58.2005.811.0047 O Município de Jauru Divino de Souza Neto 

6789 1719-20.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Alves Barbosa 

6729 1678-53.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria da Penha da Silva 

6742 1682-90.2005.811.0047 O Município de Jauru José Teotonio 

6204 1220-36.2005.811.0047 O Município de Jauru Francisco Filho da Cunha 

6118 1137-20.2005.811.0047 O Município de Jauru E. J. Lopes Restaurante 

6119 1138-05.2005.811.0047 O Município de Jauru José Justo Filho 

6200 1202-15.2005.811.0047 O Município de Jauru José Barreto de Assis 

7040 1980-82.2005.811.0047 O Município de Jauru Edmar da Silva Batista 

5942 972-70.2005.811.0047 O Município de Jauru Marleuza Ramos da Silva 

5948 978-77.2005.811.0047 O Município de Jauru Braz Dias do Nascimento 

6069 1087-91.2005.811.0047 O Município de Jauru Vitor Pereira da Silva 

5906 942-35.2005.811.0047 O Município de Jauru Ana de Oliveira Santana 

6027 1050-64.2005.811.0047 O Município de Jauru Célio Gonçalves Ramos 

6008 1034-13.2005.811.0047 O Município de Jauru Jonas Martins Ferreira 

5889 927-66.2005.811.0047 O Município de Jauru Sebastião Gomes Pinto 

7071 1961-76.2005.811.0047 O Município de Jauru W L Garcia Moura 

6288 1273-17.2005.811.0047 O Município de Jauru Gilberto Azevedo 

7052 1992-86.2005.811.0047 O Município de Jauru Nadir Raimunda Souza Garcia 

6085 1110-37.2005.811.0047 O Município de Jauru Evani Correia da Silva 

6109 1124-21.2005.811.0047 O Município de Jauru João Rodrigues de Souza 

7061 2001-58.2005.811.0047 O Município de Jauru Pedro Fajardo de Melo 

5051 157-73.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria de Barros Soares 

5061 167-20.2005.811.0047 O Município de Jauru Amaral dos Santos Viana 

5309 401-02.2005.811.0047 O Município de Jauru Aparecida Menino de Souza 
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5310 402-84.2005.811.0047 O Município de Jauru Domingos de Paula Campos 

5893 929-36.2005.811.0047 O Município de Jauru Donevar Gomes da Silva 

6875 1806-73.2005.811.0047 O Município de Jauru Adão Alves da Cruz 

6860 1789-37.2005.811.0047 O Município de Jauru Arnor Souza de Oliveira 

6934 1845-70.2005.811.0047 O Município de Jauru Adinaldo Alves de Lana 

6394 1371-02.2005.811.0047 O Município de Jauru Aparecida Maria Mendes 

7019 1949-62.2005.811.0047 O Município de Jauru Leandro Gonçalves Campos 

6959 1874-23.2005.811.0047 O Município de Jauru José Carlos da Silva 

6955 1870-83.2005.811.0047 O Município de Jauru Ademir Souza Martins 

6953 1868-16.2005.811.0047 O Município de Jauru Marizana Costa Sancoré 

6942 1860-39.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Gonçalves de Abreu 

6929 1840-48.2005.811.0047 Edson Bernardo da Silva O Município de Jauru 

6909 1820-57.2005.811.0047 O Município de Jauru Adão Alves de Oliveira 

6902 1888-07.2005.811.0047 O Município de Jauru Alcilda Quiguna Goes 

6877 1807-58.2005.811.0047 O Município de Jauru Lucimar Gomes Alves 

6731 1672-46.2005.811.0047 O Município de Jauru Braz Teixeira Borges 

7230 2181-74.2005.811.0047 O Município de Jauru Serralheria Jauru 

6466 1429-05.2005.811.0047 O Município de Jauru Elzi Alves Araújo 

6488 1447-26.2005.811.0047 O Município de Jauru Gilson Gomes Leal 

6524 1486-23.2005.811.0047 O Município de Jauru Sebastiana F. Cardoso 

6527 1489-75.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria de Jesus Quintana 

6577 1528-72.2005.811.0047 O Município de Jauru Daniel Paulista de Siqueira 

6333 1314-81.2005.811.0047 O Município de Jauru José Cassiano de Moura 

6356 1332-05.2005.811.0047 O Município de Jauru Reginaldo Gonçalves de Campos 

6392 1370-17.2005.811.0047 O Município de Jauru Mac Laynne Rose Lima 

6362 1344-19.2005.811.0047 O Município de Jauru Airton Diana 

6367 1346-86.2005.811.0047 O Município de Jauru O B Falci 

6921 1832-71.2005.811.0047 O Município de Jauru Eliete Lima 

7227 2178-22.2005.811.0047 O Município de Jauru J S Moura Materias de Construção EPP 

6458 1422-13.2005.811.0047 O Município de Jauru Mizael Valdemar Holander 

6290 1275-84.2005.811.0047 O Município de Jauru Eudes Moreira Alves 

6911 1822-27.2005.811.0047 O Município de Jauru Elizania Gomes e Silva 

6316 1300-97.2005.811.0047 O Município de Jauru R. Gomes Alvares – ME 

6801 1730-49.2005.811.0047 O Município de Jauru Clodoaldo Aparecido Spirandeli 

6323 1307-89.2005.811.0047 O Município de Jauru João Gonçalves Teodoro 

6924 1835-26.2005.811.0047 O Município de Jauru Eduvirgem Maria de Carvalho 

6927 1838-78.2005.811.0047 O Município de Jauru Eudenir de Paula Santiago 

6936 1854-32.2005.811.0047 O Município de Jauru Admilson Alves Bento 

6972 1899-36.2005.811.0047 O Município de Jauru Pedro Alves Miranda 

6996 1934-93.2005.811.0047 O Município de Jauru Genadir de Oliveira Silva 

7000 1937-48.2005.811.0047 O Município de Jauru Cremilda da Silva Lopes 

7037 1978-15.2005.811.0047 O Município de Jauru Sandra R. P. da Silva – ME 

6612 1567-69.2005.811.0047 O Município de Jauru Valdeci Gonçalves de Lanes 

6616 1572-91.2005.811.0047 O Município de Jauru Nadir Moraes Vasconcelos 

6641 1594-52.2005.811.0047 O Município de Jauru Edilson Alves Coutinho 

6730 1679-38.2005.811.0047 O Município de Jauru Antônio do Carmo 

7231 2182-59.2005.811.0047 O Município de Jauru Tangará Energia s/a 

7255 2206-87.2005.811.0047 O Município de Jauru Guido Burgoa Mendez 

7265 2216-34.2005.811.0047 O Município de Jauru Dorvina Rodrigues de Souza 

5957 991-76.2005.811.0047 O Município de Jauru Antonio José Rufino 

5735 784-77.2005.811.0047 O Município de Jauru Paulo César da Silva 

5726 777-85.2005.811.0047 O Município de Jauru Edilson Garcia Ferreira 

5376 449-58.2005.811.0047 O Município de Jauru Geraldo Ferreira Lemes 

5378 451-28.2005.811.0047 O Município de Jauru Antônio Rosa Vargas 

5419 236-52.2005.811.0047 O Município de Jauru José Fajardo 

5171 253-88.2005.811.0047 O Município de Jauru Renato Pereira de Alcântara 

5181 265-05.2005.811.0047 O Município de Jauru Geraldo Alexandre da Rocha 

5281 359-50.2005.811.0047 O Município de Jauru Djalma de Souza Filho 

5318 389-85.2005.811.0047 O Município de Jauru Aurea de Oliveira Perrut 

5123 208-84.2005.811.0047 O Município de Jauru Marly Rodrigues 

5159 242-59.2005.811.0047 O Município de Jauru Valmir José de Oliveira 

5903 939-80.2005.811.0047 O Município de Jauru Noemia Reis Pereira 

5717 749-20.2005.811.0047 O Município de Jauru Ronilda Gonçalves de Souza 

5319 390-70.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Luciana da Silva 

5321 404-54.2005.811.0047 O Município de Jauru João Paulo dos Santos 

5388 461-72.2005.811.0047 O Município de Jauru João Rodrigues de Souza 
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5670 704-16.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Madalena Freitas 

5687 754-42.2005.811.0047 O Município de Jauru Francisco B. Silva 

5487 551-80.2005.811.0047 O Município de Jauru Jordelina Francisca de Jesus 

5876 909-45.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Aparecida de Jesus 

5497 567-34.2005.811.0047 O Município de Jauru Nadir Lurdes da Silva 

5701 740-58.2005.811.0047 O Município de Jauru Francisco José 

5683 750-05.2005.811.0047 O Município de Jauru Advanil da Silva 

5510 561-27.2005.811.0047 O Município de Jauru Euclides Batista de Souza 

5508 559-57.2005.811.0047 O Município de Jauru Eliza Borges de Almeida 

5979 844-50.2005.811.0047 O Município de Jauru Adivaldo Soares Mateus 

5721 772-63.2005.811.0047 O Município de Jauru Albertino Rodrigues 

5323 392-40.2005.811.0047 O Município de Jauru João Morais 

5956 990-91.2005.811.0047 O Município de Jauru Lucia Alves Pereira Borges 

5656 725-89.2005.811.0047 O Município de Jauru Darcilia Zagni Silva 

5697 736-21.2005.811.0047 O Município de Jauru Cecilia Aparecida Theofilo Miranda 

5694 761-34.2005.811.0047 O Município de Jauru Ozeni Ferreira Porto 

6326 1280-09.2005.811.0047 O Município de Jauru Valdir Vieira 

5272 351-73.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria de Souza Teixeira 

6053 1075-77.2005.811.0047 O Município de Jauru Anselmo Rocha Tomé 

6206 1213-44.2005.811.0047 O Município de Jauru Helena Maria de Souza 

5712 767-41.2005.811.0047 O Município de Jauru José Dias Moraes 

5780 824-59.2005.811.0047 O Município de Jauru Ari Mota Gomes 

7275 226-78.2005.8116.0047 O Município de Jauru José Geonario Silva 

7328 2165-23.2005.811.0047 O Município de Jauru Dionizio Batista Querino 

7299 2250-09.2005.811.0047 O Município de Jauru Edilson G Ferreira 

Elceir S. Ferreira 

5839 869-71.2005.811.0047 O Município de Jauru Izaias Pereira de Paula 

5789 836-73.2005.811.0047 O Município de Jauru Geni Rosa Debrandes 

5894 930-21.2005.811.0047 O Município de Jauru Moacir Correia da Silva 

7170 2101-13.2005.811.0047 O Município de Jauru Marlene Rodrigues Barbosa 

7114 2043-10.2005.811.0047 O Município de Jauru Ivonete Eulalia de Oliveira 

5271 350-88.2005.811.0047 O Município de Jauru Adão Calixto Martins 

6124 1128-58.2005.811.0047 O Município de Jauru Judite Maria Correa 

5935 960-56.2005.811.0047 O Município de Jauru José Raimundo D’silva 

5984 1019-44.2005.811.0047 O Município de Jauru Quintino Silvestre da Silva 

5897 933-73.2005.811.0047 O Município de Jauru Oliveira Novato 

6013 1041-05.2005.811.0047 O Município de Jauru Demerval Davi 

5419 494-62.2005.811.0047 O Município de Jauru José Aparecido Marques 

5417 484-18.2005.811.0047 O Município de Jauru José Bussiki Figueiredo 

5375 2558-45.2005.811.0047 O Município de Jauru Serafin Rodrigues de Souza 

5377 450-43.2005.811.0047 O Município de Jauru Wilson Pedro 

5346 424-45.2005.811.0047 O Município de Jauru José Pedro da Silva 

7297 2248-39.2005.811.0047 O Município de Jauru Marizene Avelino do Nascimento 

5822 865-26.2005.811.0047 O Município de Jauru Ruth Leia dos Santos Orlando 

5078 175-94.2005.811.0047 O Município de Jauru Dilermano Silva 

5999 1026-36.2005.811.0047 O Município de Jauru Joaquim Ferreira de Lima 

7283 2234-55.2005.811.0047 O Município de Jauru Pedro Geraldo de Alpino 

5087 184-56.2005.811.0047 O Município de Jauru Ilton José Firmino 

5481 545-73.2005.811.0047 O Município de Jauru Gonzaga Pinto do Monte 

5210 273-79.2005.811.0047 O Município de Jauru Margarida 

5169 262-50.2005.811.0047 O Município de Jauru Izaias Vagner da Silva 

5550 607-16.2005.811.0047 O Município de Jauru Ana Cabral Lopes 

5173 255-58.2005.811.0047 O Município de Jauru João Nunes da Cruz 

6393 1363-25.2005.811.0047 O Município de Jauru Aparecido Cândido 

6857 1775-53.2005.811.0047 O município de Jauru Sebastião de Morais 

5755 798-61.2005.811.0047 O município de Jauru Jorge Dari de Fonseca 

7082 2015-42.2005.811.0047 O município de Jauru Cleidilandia de Souza Peixoto 

5214 277-19.2005.811.0047 O Município de Jauru  Erich Tettizlaff 

5498 568-19.2005.811.0047 O Município de Jauru Carlinda Soares da Silva 

6083 1109-52.2005.811.0047 O Município de Jauru Leandro Correia 

6297 1285-31.2005.811.0047 O Município de Jauru Adelino Moreira de Souza 

5353 420-08.2005.811.0047 O Município de Jauru Vivino Vergílio da Costa 

5089 186-26.2005.811.0047 O Município de Jauru Antonio Liberato Junior 

6781 1736-56.2005.811.0047 O Município de Jauru Egito Gonçalves Viana 

6051 1073-10.2005.811.0047 O Município de Jauru Ana Maria Campos 

6068 1086-09.2005.811.0047 O Município de Jauru Paulo Roberto Silva de Jesus 
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6009 1037-65.2005.811.0047 O Município de Jauru Admarte Alves Lana 

5608 666-04.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria de Lurdes Martins Modestos 

5113 195-85.2005.811.0047 O Município de Jauru Sara Gomes e Silva 

6638 1591-97.2005.811.0047 O Município de Jauru Alice Rosa da Cunha 

6613 1575-46.2005.811.0047 O Município de Jauru Celso Francisco Barbosa 

6609 1564-17.2005.811.0047 O Município de Jauru Gercina Carlos Arruda 

5483 547-43.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Bernardina Rocha 

6920 1831-86.2005.811.0047 O Município de Jauru Deusdete Dias da Silva 

6952 1864-31.2005.811.0047 O Município de Jauru Andreia de Oliveira Ramos 

6128 1155-41.2005.811.0047 O Município de Jauru Daniel Gomes de Moura 

3717 525-53.2003.811.0047 O Município de Jauru GEO – Geptécnica, Engenharia e Obras 

Ltda 

9911 897-60.2007.811.0047 Fazenda Pública Estadual – PGE/MT E.A.Lopes Calçados – ME 

14317 129-95.2011.811.0047 O Município de Jauru M.A da Silva Madeiras - ME 

14118 1130-52.2010.811.0047 O Município de Jauru Artur Fernando Bom 

6607 1562-47.2005.811.0047 O Município de Jauru Carlos Alberto de Lanas 

5056 162-95.2005.811.0047 O Município de Jauru Artur Fernando Bom 

5445 523-15.2005.811.0047 O Município de Jauru Olimpia Gomes Quintana 

6687 1628-27.2005.811.0047 O Município de Jauru Jairo Francisco Barbosa 

5259 338-74.2005.811.0047 O Município de Jauru Gilberto Vieira Campos 

5175 257-28.2005.811.0047 O Município de Jauru Lauro Fiorelo Caminhas Facioni 

5943 973-55.2005.811.0047 O Município de Jauru Luzia Rosa de Jesus 

7043 1983-37.2005.811.0047 O Município de Jauru Euvani A. M. B. Oliveira 

6588 1556-40.2005.811.0047 O Município de Jauru Ildeu Gomes de Oliveira 

6750 1704-51.2005.811.0047 O Município de Jauru Neusa Alves André 

1103 24-12.1997.811.0047 Fazenda Nacional H. P. COSTA ARMARINHOS 

15412 1226-33.2011.811.0047 Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia- Inmetro 

Auto Posto Parati Ltda 

9119 111-16.2007.811.0047 SICREDI NOROESTE-MT Antônio Maria de Aguiar 

3487 367-95.2003.811.0047 Conselho Regional de Medicina do 

Estado de MT. 

José Coelho 

14136 1148-73.2010.811.0047 O Município de Jauru Jozué da Silva Ferraz 

14151 1163-42.2010.811.0047 O Município de Jauru José Balbino Sobrinho 

6294 1278-39.2005.811.0047 O Município de Jauru Solange Perez de Andrade 

4146 179-68.2004.811.0047 O Município de Jauru João Tobias França 

14144 1156-50.2010.811.0047 O Município de Jauru Adalberto Viera de Olievira 

3485 365-28.2003.811.0047 O Município de Jauru Chagas Instalações Eletricas em Geral S/C 

Ltda 

6631 1583-23.2005.811.0047 O Município de Jauru Marcinho de Souza Silva 

3395 316-84.2003.811.0047 O Município de Jauru Holanda Engenharia Ltda 

5933 969-18.2005.811.0047 O Município de Jauru Sebastião Grassiote 

7200 2107-20.2005.811.0047 O Município de Jauru Valdeci Messias de Lima 

5771 817-67.2005.811.0047 O Município de Jauru Paulo Silva Ferraz 

6125 1141-57.2005.811.0047 O Município de Jauru Osvaldo Dias Ferreira 

6302 1289-68.2005.811.0047 O Município de Jauru Delsuc Davi 

5600 659-12.2005.811.0047 O Município de Jauru Paulo José de Souza 

8947 1056-37.2006.811.0047 SICREDI NOROESTE-MT Fernanda Martinez Ribeiro 

6619 1568-54.2005.811.0047 O Município de Jauru Ademir Rosa de Cunha 

14235 47-64.2011.811.0047 O Município de Jauru Dario Messias de Lima 

14357 169-77.2011.811.0047 O Município de Jauru Jetro Prote 

9977 961-70.2007.811.0047 José Antonio dos Santos Divino Merciano da Silva 

14230 42-42.2011.811.0047 O Município de Jauru Delsuc Davi 

12223 519-36.2009.811.0047 Conselho Regional de Mediciona 

Veterinária do Estado de MT 

Casa Agro-Pecuária 

1057 4-55.1996.811.0047 João Batista de Oliveira José Tolentino de Oliveira e Nilza Maria 

Bianquini Ferreira 

11946 243-05.2009.811.0047 Fazenda Pública Estadual – PGE/MT Helida Pavini da Costa 

14182 1194-62.2010.811.0047 O Município de Jauru Espólio de Dalvo Rossi 

14713 526-57.2011.811.0047 O Município de Jauru Termisa Machado da Silva 

14181 1193-77.2010.811.0047 O Município de Jauru Manoel Souza de Oliveira 

15244 1058-31.2011.811.0047 Conselho Regional de Medicina 

Veterinária do Estado de MT 

W S Lima – ME 

14155 1167-79.2010.811.0047 O Município de Jauru Manoel Souza de Oliveira 
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14848 6661-69.2011.811.0047 Conselho Regional de Contabilidade de 

Mato Grosso - CRCMT 

Lear Teixeira 

14125 1137-44.2010.811.0047 O Município de Jauru Gerci Lourenço da Silva 

13231 235-91.2010.811.0047 Fazenda Pública Estadual – PGE/MT D A Lopes Miranda – ME 

14347 159-33.2011.811.0047 O Município de Jauru Ademir Souza Martins 

30094 1399-57.2011.811.0047 Conselho Regional da Farmácia do 

Estado de Mato Grosso 

W. da Lana e Cia Ltda 

14174 1186-85.2010.811.0047 O Município de Jauru Bras Alves de Souza 

913 5-74.1995.811.0047 Banco do Brasil Hélio Justi, João Luiz Neto e Moacir 

Gomes de Freitas 

13072 74-81.2010.811.0047 Fazenda Pública Estadual Marcio Ribeiro Rodrigues 

3488 368-80.2003.811.0047 Banco do Brasil S/A Antonio Rosa Rodrigues 

14685 498-89.2011.811.0047 O Município de Jauru Edinir Correia de Miranda 

14221 34-65.2011.811.0047 O Município de Jauru Elci Cordeiro 

14337 149-86.2011.811.0047 O Município de Jauru Geralda Crispiniana da Silva 

1017 1-90.1991.811.0047 Célia Regina Travagini Valter Dantas 

30269 73-28.2012.811.0047 Conselho Regional de Farmácia do 

Estado de Mato Grosso 

W de Lana & Cia Ltda – Drogaria Farma 

Vida  

14218 31-13.2011.811.0047 O Município de Jauru Eliane Gonçalves Ramos Rodrigues 

14268 80-54.2011.811.0047 O Município de Jauru Manoel Alves Mendes 

14288 100-45.2011.811.0047 O Município de Jauru ETCA- CONSULTORIA E ASSESSORIA 

S/C LTDA 

14729 542-11.2011.811.0047 O Município de Jauru José Marques Gomes 

3747 540-22.2003.811.0047 Auto Posto Parati Ltda O Município de Jauru 

5442 520-60.2005.811.0047 O Município de Jauru Edno Zanati de Souza 

14712 525-72.2011.811.0047 O Município de Jauru Paulo Roberto Silva de Jesus 

14219 32-95.2011.811.0047 O Município de Jauru Carlos Sergio Gomes de Oliveira 

5870 903-38.2005.811.0047 O Município de Jauru Raimunda Francisca da Silva 

1201 4-94.1992.811.0047 Banco do Brasil S/A  Indústria e Comércio Madeira Santa 

Catarina 

5518 584-70.2005.811.0047 O Município de Jauru Odete Augusto de Melo 

5662 731-96.2005.811.0047 O Município de Jauru Flosina Marina de Jesus  

5831 874-85.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Lúcia de Souza 

5659 728-44.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Creuza 

6918 1852-62.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria de Lourdes dos Reis 

6398 1368-47.2005.811.0047 O Município de Jauru Manoel Vieira Borges 

5468 534-44.2005.811.0047 O Município de Jauru João Francisco 

6791 1740-93.2005.811.0047 O Município de Jauru Jorge Teixeira de Siqueira 

6313 1297-45.2005.811.0047 O Município de Jauru Gumercio de Araújo 

6809 1750-40.2005.811.0047 O Município de Jauru Luzimar Souza Ribeiro 

7139 2064-83.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Aparecida de Souza do Carmo 

6754 1708-88.2005.811.0047 O Município de Jauru Ednir Correa de Miranda 

9353 347-65.2007.811.0047 SICREDI NOROESTE - MT Danilo Lopes da Silva e Germano Rigueira 

Barros Neto 

1830 100-60.2002.811.0047 Prefeitura Municipal de Jauru O. A. PAIVA – ME 

5397 464-27.2005.811.0047 O Município de Jauru Carolina Aparecida Mapelli Resende 

7074 1964-31.2005.811.0047 O Município de Jauru Cretubos Industria e Construções Ltda 

7291 2242-32.2005.811.0047 O Município de Jauru Eni Honorata do Prado 

5705 744-95.2005.811.0047 O Município de Jauru Nelson Coimbra Brifes 

5895 931-06.2005.811.0047 O Município de Jauru José Bento Vieira 

6033 1056-71.2005.811.0047 O Município de Jauru Genézio Agripino Neiva 

11945 242-20.2009.811.0047 Fazenda Pública Estadual – PGE/MT Helida Pavini da Costa 

11947 244-87.2009.811.0047 Fazenda Pública Estadual – PGE/MT Helida Pavini da Costa 

14349 161-03.2011.811.0047 O Município de Jauru Sawage Empresa de Segurança e 

Vigilância LTDA 

14150 1162-57.2010.811.0047 O Município de Jauru Sebastião Inácio Ferreira 

5120 202-77.2005.811.0047 O Município de Jauru Sebastião Inácio Ferreira 

15345 1159-68.2011.811.0047 Conselho Regional de Medicina 

Veterinária do Estado de MT 

Carla Bianchi Wagner 

14653 466-84.2011.811.0047 Cooperativa de Credito Rural do Noroeste 

de Mato Grosso Ltda 

José Luiz de Souza e Terezinha de Lima 

Souza 

948 9-53.1991.811.0047 Fazenda Pública Estadual – PGE/MT F. A. J. Magalhães 

14319 131-65.2011.811.0047 O Município de Jauru Sebastião Santos Isabel 

11937 249-12.2009.811.0047 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renovaveis 

Indústria e Comércio de Laticínios 

Figueirópolis – ME 
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13436 440-23.2010.811.0047 A União Sebastião B. Vieira Confecções 

14308 120-36.2011.811.0047 O Município de Jauru Valter Gonçalves Barroso 

14177 1189-40.2010.811.0047 O Município de Jauru José Pedroso dos Santos 

7033 1974-75.2005.811.0047 O Município de Jauru Valter Gonçalves Barroso 

14156 1168-64.2010.811.0047 O Município de Jauru Moacir Cordeiro 

5312 383-78.2005.811.0047 O Município de Jauru Francisco Pereira da Costa 

6899 1885-52.2005.811.0047 O Município de Jauru Francisco Pereira da Costa 

11955 257-86.2009.811.0047 Conselho Regional de Medicina 

Veterinária do Estado de MT 

Industria e Comércio de Laticínios 

Primícia Ltda 

9118 105-09.2007.811.0047 SICREDI NOROESTE - MT Francisco Balduíno da Silva 

5311 403-69.2005.811.0047 O Município de Jauru Silverio Teixeira de Siqueira 

1038 273-26.1998.811.0047 Fazenda Nacional  A. S. R. – Souza Comércio  

4157 190-97.2004.811.0047 Creudevaldo Birtche  João Bertolino e Francisca Mendonça 

Bertolino 

6287 1272-32.2005.811.0047 O Município de Jauru Jair Rodrigues 

6768 1721-87.2005.811.0047 O Município de Jauru José Luiz de Souza 

594 242-35.2000.811.0047 Banco do Brasil S/A Adolfo Rodrigues de Castro e Evangelino 

Gonçalves Gomes 

10415 1391-22.2007.811.0047 Banco Bradesco Financiamento S.A C. Davila Bitencourt - ME 

14149 1161-72.2010.811.0047 O Município de Jauru Francisco Pereira da Costa 

4147 181-38.2004.811.0047 O Município de Jauru Terra Máquinas Equipamentos e 

Contruções Ltda 

5313 384-63.2005.811.0047 O Município de Jauru Domingos Ferreira Bonfim  

1016 336-80.2000.811.0047 A União  ABC-IL L SILVA ME 

5093 190-63.2005.811.0047 O Município de Jauru Rafael L. Pant., João  Milka e Leticia Santo 

7314 2151-39.2005.811.0047 O Município de Jauru Eli Silva Ferraz 

6056 1091-31.2005.811.0047 O Município de Jauru Claudio Rodrigues da Silva 

7125 2047-47.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria da Penha da Cruz 

6434 1400-52.2005.811.0047 O Município de Jauru Sebastiana Dias Barbosa 

11284 719-77.2008.811.0047 Banco Bradesco Financiamento S.A. Walter Ricarde Sander Filho ME  e Walter 

Ricardo Sander Filho 

7038 1979-97.2005.811.0047 O Município de Jauru Leni Cirino Campos 

6867 1803-21.2005.811.0047 O Município de Jauru Adão Augusto Rodrigues 

6848 1767-76.2005.811.0047 O Município de Jauru Marcio Táboa de Souza 

6528 1490-60.2005.811.0047 O Município de Jauru José Pereira Campos 

6110 

 

2612-11.2005.811.0047 O Município de Jauru João do Carmo de Souza 

5724 775-18.2005.811.0047 O Município de Jauru Silvana Souza Lana 

6495 1458-55.2005.811.0047 O Município de Jauru João Fernandes 

6795 1743-48.2005.811.0047 O Município de Jauru Juvir Primon 

6810 1758-17.2005.811.0047 O Município de Jauru Ivald Leonel da Silva 

7223 2174-82.2005.811.0047 O Município de Jauru Moura Cont. E Projetos Ldta 

6567 1518-28.2005.811.0047 O Município de Jauru Rosimere de Matos 

7173 2103-80.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Norivalda Mariano 

6433 1393-60.2005.811.0047 O Município de Jauru Jorge Camilo da Rocha 

6667 1620-50.2005.811.0047 O Município de Jauru Alair Bicalho Filho 

6890 1879-45.2005.811.0047 O Município de Jauru Elisandra Solange Ferraz 

5777 821-07.2005.811.0047 O Município de Jauru Guaraci Martins de Andrade 

7854 156-54.2006.811.0047 Osvaldo Moreira Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 

8112 349-69.2006.811.0047 Sebastião Meneses de Souza Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 

7205 2111-57.2005.811.0047 O Município de Jauru Geni Augusta Castro 

7141 2077-82.2005.811.0047 O Município de Jauru Edson Freita Neves 

7332 2169-60.2005.811.0047 O Município de Jauru Marly Paulo se Souza 

6834 1778-08.2005.811.0047 O Município de Jauru Sidnei Lourenço do Carmo 

7284 2235-40.2005.811.0047 O Município de Jauru Vera Lucia da Silva Frez 

5519 585-55.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Rodrigues Martins 

6201 1198-75.2005.811.0047 O Município de Jauru Antônio Ferreira da Paixão 

6643 1600-59.2005.811.0047 O Município de Jauru Divino Alves Batista 

5086 183-71.2005.811.0047 O Município de Jauru Divino Leocádio da Silva 

5088 185-41.2005.811.0047 O Município de Jauru José Gomes de Freitas 

6736 1675-98.2005.811.0047 O Município de Jauru Nelcides Malaquias 

5330 400-17.2005.811.0047 O Município de Jauru Francisco Bruno de Carvalho 

5320 399-32.2005.811.0047 O Município de Jauru Terezinha de Jesus Silva 

6868 1804-06.2005.811.0047 O Município de Jauru Djalma Bianquini 

6871 1798-96.2005.811.0047 O Município de Jauru Adão Pereira da Silva 
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6429 1399-67.2005.811.0047 O Município de Jauru Margarida Maria de Oliveira 

6461 1426-50.2005.811.0047 O Município de Jauru José Alexandre da Silva 

6454 1413-51.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria da Penha da Silva 

5495 565-64.2005.811.0047 O Município de Jauru Divino Nascimento 

7252 2203-35.2005.811.0047 O Município de Jauru Antonio Ribeiro da Silva 

6684 1643-93.2005.811.0047 O Município de Jauru João Batista de Souza 

5471 537-96.2005.811.0047 O Município de Jauru Luiza Munari Franco de Araújo 

7247 2198-13.2005.811.0047 O Município de Jauru Eliana Gomes Alves de Souza 

7211 2116-79.2005.811.0047 O Município de Jauru Silma Alves de Almeida Brito 

5782 826-29.2005.811.0047 O Município de Jauru Izalpino Veceslau Campos 

5596 653-05.2005.811.0047 O Município de Jauru Liberina de Miranda Lanes 

5622 676-48.2005.811.0047 O Município de Jauru Joaquim Oliveira Coelho 

5624 678-18.2005.811.0047 O Município de Jauru Andréa Correa Medeiros 

5628 682-55.2005.811.0047 O Município de Jauru Gesi Lorenço da Silva 

1009 266-34.1998.811.0047 O Município de Jauru Moisés Saturnino Borges, Pedro Carbo 

Garcia e Nilson Saturnino Borges 

5629 683-40.2005.811.0047 O Município de Jauru José Gonçalves Silva 

5486 550-95.2005.811.0047 O Município de Jauru Geraldo Pereira da Silva 

385 3-36.1997.811.0047 Almeida Alimentos Ltda José Crispim Perez 

6213 1211-74.2005.811.0047 O Município de Jauru Vera Lúcia da Silva 

5696 735-36.2005.811.0047 O Município de Jauru Valdeci Ferreira Virginio 

5757 793-39.2005.811.0047 O Município de Jauru Henrique Clemente Santos 

5873 906-90.2005.811.0047 O Município de Jauru Joaquim Alves Bento 

5695 734-51.2005.811.0047 O Município de Jauru Jucelio Ferreira Matoso 

7050 1990-29.2005.811.0047 O Município de Jauru Ednaldo Inácio Ferreria 

6286 1271-47.2005.811.0047 O Município de Jauru  Giovane Florencio Gomes Junior 

5660 729-29.2005.811.0047 O Município de Jauru Sebastião Figueredo Silva 

7152 2055-24.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria as Costa Filho 

5462 528-37.2005.811.0047 O Município de Jauru Jetro Prote 

6620 1569-39.2005.811.0047 O Município de Jauru Mauro Ferreira de Lira 

6806 1747-85.2005.811.0047 O Município de Jauru Edilza Soares de Melo 

5732 781-25.2005.811.0047 O Município de Jauru Antônio Carlos Pereira 

14310 122-06.2011.811.0047 O Município de Jauru Tillo Construções e Serviços Ltda 

9793 779-84.2007.811.0047 A Fazenda Nacional Devacir Aparecido Macedo e José 

Gonçalves filho 

3977 104-29.2004.811.0047 Prefeitura Municipal de Jauru Peltrins Engenharia Ltda 

14201 14-74.2011.811.0047 O Município de Jauru Jorge Dari da Fonseca 

14344 156-78.2011.811.0047 O Município de Jauru Admar Alves Lana 

14701 514-43.2011.811.0047 O Município de Jauru João Rodrigues Filho 

14273 85-76.2011.811.0047 O Município de Jauru João do Carmo de Souza 

14345 157-63.2011.811.0047 O Município de Jauru Maria Helena Silverio Souza 

5465 531-89.2005.811.0047 O Município de Jauru Vantuil Gomes Ferreira 

14260 72-77.2011.811.0047 O Município de Jauru Luiz Garcia 

3199 174-80.2003.811.0047 Prefeitura Municipal de Jauru EGEL – Engenharia e Construções Ltda 

1409 16-35.1997.811.0047 Banco do Brasil S/A Agrimar José da Silva 

14289 101-30.2011.811.0047 O Município de Jauru  Ney Dias de Meira 

6065 1083-54.2005.811.0047 O Município de Jauru Joaci Miguel da Silva 

14233 45-94.2011.811.0047 O Município de Jauru Antônio Cirilo de Lana 

14180 1192-92.2010.811.0047 O Município de Jauru Marina Maria da Silva 

1581 340-83.2001.811.0047 Conselho Regional de Contabilidade de 

Mato Grosso - CRCMT 

Joaquim José de Lima Neto 

5168 251-21.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria do Socorro Alves Castro 

14675 488-45.2011.811.0047 O Município de Jauru Ernandes de Souza Coimbra 

14195 8-67.2011.811.0047 O Município de Jauru Lira Pereira de Jesus 

14313 125-58.2011.811.0047 O Município de Jauru Maria da Penha da Cruz 

14325 137-72.2011.811.0047 O Município de Jauru Manoel Pereira da Silva 

9122 107-76.2007.811.0047 Conselho Regional de Farmácia do 

Estado de Mato Grosso 

W. de Lana e Cia Ltda 

5151 238-22.2005.811.0047 O Município de Jauru José Soares de Moura 

12270 566-10.2009.811.0047 Financiadora Bradesco As  José Adão Ferreira Paes, Nilson de 

Oliveira Munhoz e Miguel de Oliveira 

Munhoz 

14363 

 

175-84.2011.811.0047 O Município de Jauru Carlos Alberto de Lanas 
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8606 729-92.2006.811.0047 SICREDI NOROESTE - MT Divino Aparecido Domingos, Marizete 

Ovidio Domingos, Osvaldo Antonio da 

Silva e Aparecida Ramos da Silva 

14543 357-70.2011.811.0047 Fazenda Pública Estadual – PGE/MT Pedro Ferreia de Souza 

15091 906-95.2011.811.0047 Fazenda Pública Estadual – PGE/MT Adelino Pedro Barbosa 

14298 110-89.2011.0047 O Município de Jauru Wanderlúcio de Lana 

9352 351-05.2007.811.0047 SICREDI NOROESTE - MT Germano Rigueira Barros Neto 

5958 992-61.2005.811.0047 O Município de Jauru José Pedro B. Filho 

6370 1347-71.2005.811.0047 O Município de Jauru Moacir Cordeiro 

7278 2229-33.2005.811.0047 O Município de Jauru Enércia Monteiro dos Santos 

5158 261-65.2005.811.0047 O Município de Jauru José Pedroso dos Santos 

5448 525-82.2005.811.0047 O Município de Jauru Altair Rodrigues Vitrio 

7130 2075-15.2005.811.0047 O Município de Jauru Teresinha Maria Dias 

6778 1734-86.2005.811.0047 O Município de Jauru Francisca Ferreira de Souza 

5986 1020-29.2005.811.0047 O Município de Jauru Elias Marques Carrijo 

5258 337-89.2005.811.0047 O Município de Jauru João Batista Martins 

5480 544-88.2005.811.0047 O Município de Jauru Leci Dias Pereira 

6142 1150-19.2005.811.0047 O Município de Jauru Francisco Barbosa Sobrinho 

5452 508-46.2005.811.0047 O Município de Jauru Carmozina Alves Dutra 

7294 2245-84.2005.811.0047 O Município de Jauru José Carlos da Silva 

6802 1731-34.2005.811.0047 O Município de Jauru Sebastião Barbosa 

7327 2164-38.2005.811.0047 O Município de Jauru Ida Ferreira de Oliveira 

6301 1288-83.2005.811.0047 O Município de Jauru Benedito Marques de Oliveira 

5898 934-58.2005.811.0047 O Município de Jauru Daniel Carlos de Abreu 

5270 349-06.2005.811.0047 O Município de Jauru Odair José Martins 

6210 1205-67.2005.811.0047 O Município de Jauru Manoel Moreira da Silva 

5685 752-72.2005.811.0047 O Município de Jauru Ana Lúcia Rodrigues 

1154 81-93.1998.811.0047 Fazenda Nacional Só Madeiras Ind.e Comércio Ltda 

6117 1127-73.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria da Costa Filho 

5604 663-49.2005.811.0047  O Município de Jauru Arvelino Batista dos Santos 

7138 2050-02.2005.811.0047 O Município de Jauru Rogério Batista 

6039 1064-48.2005.811.0047 O Município de Jauru Eurides Souza Ramos Machado 

6203 1209-07.2005.811.0047 O Município de Jauru Dilza D. Silva e Belarmino G de Oliveira 

6905 1816-20.2005.811.0047 O Município de Jauru Cleuzali de S. Santos 

6775 1711-43.2005.811.0047 O Município de Jauru Jose Humberto do Nascimento 

7317 2154-91.2005.811.0047 O Município de Jauru Lucia Helena de Souza 

5621 675-63.2005.811.0047 O Município de Jauru Joaquim Marques Santiago 

5083 180-19.2005.811.0047 O Município de Jauru Elvira Rosa dos Santos 

5427 502-39.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Alves 

5461 527-52.2005.811.0047 O Município de Jauru José Ferreira de Lira 

5607 665-19.2005.811.0047 O Município de Jauru Antônio da Silva Rosa 

7083 2016-27.2005.811.0047 O Município de Jauru Cleonice Nunes de Mata 

5525 591-62.2005.811.0047 O Município de Jauru José Mariano Batista Santos 

7134 2076-97.2005.811.0047 O Município de Jauru Jorge de Oliveira Silva 

6590 1543-41.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria das Graças Oliveira 

7333 2170-45.2005.811.0047 O Município de Jauru Elizeu Mansano 

6487 1452-48.2005.811.0047 O Município de Jauru Orandino Correia Melo 

5142 217-46.2005.811.0047 O Município de Jauru Francisca Barbosa Dourado 

7308 2145-32.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Silva Rodrigues 

5094 191-48.2005.811.0047 O Município de Jauru José Bernardo da Silva 

7276 2227-63.2005.811.0047 O Município de Jauru Alice Chagas de Oliveira 

5892 920-74.2005.811.0047 O Município de Jauru Wander Bruno Lopes 

6668 1605-81.2005.811.0047 O Município de Jauru Fernando Inácio de Alpino 

5939 985-69.2005.811.0047 O Município de Jauru Alirio Lopes Vieira 

7201 2108-05.2005.811.0047 O Município de Jauru Voney Pereira Silva 

7177 2123-71.2005.811.0047 O Município de Jauru José Rodrigues 

6741 1681-08.2005.811.0047 O Município de Jauru Sebastião Mauro Vieira 

7214 2119-34.2005.811.0047 O Município de Jauru Edina Rodrigues Oliveira 

7313 2150-54.2005.811.0047 O Município de Jauru Marcos Antonio Dias da Silva 

7273 2224-11.2005.811.0047 O Município de Jauru Carlos Sergio Gomes de Oliveira 

6615 1571-09.2005.811.0047 O Município de Jauru Aparecida Pinto do Monte 

6111 1135-50.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Gilsa de Abreu 

6767 1702-81.2005.811.0047 O Município de Jauru Juraci Boero Barbosa 

6636 1589-30.2005.811.0047 O Município de Jauru José Carlos Probel 
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7215 2120-19.2005.811.0047 O Município de Jauru Carlos Domingos da Costa ME 

5657 726-74.2005.811.0047 O Município de Jauru Celso Rodrigues de Oliveira 

1079 86-18.1998.811.0047 A União A. S. R. – SOUZA COMERCIO  

988 84-48.1998.811.0047 Fazenda Nacional  Oliveira & Stefani Stda 

5630 684-25.2005.811.0047 O Município de Jauru Vilma Batista da Silva 

888 20-72.1997.811.0047 Banco Bamerindus do Brasil S/A Artur Fernando Brom, Gabriel Paula 

Paixão e Pedro Serafim da Silva 

7309 2146-17.2005.811.0047 O Município de Jauru Gilberto Albino Teixeira 

7329 2166-08.2005.811.0047 O Município de Jauru Marizete Pereira da Costa 

7331 2168-75.2005.811.0047 O Município de Jauru Roberto Faustino de Oliveira 

7296 2247-54.2005.811.0047 O Município de Jauru Ronivon Bedoni 

7300 2251-91.2005.811.0047 O Município de Jauru Robson Ricardo Soares Garcia 

7226 2177-37.2005.811.0047 O Município de Jauru F. R de Almeida Comércio 

7229 2180-89.2005.811.0047 O Município de Jauru V P da Silva Móveis 

7232 2183-44.2005.811.0047 O Município de Jauru Tesch Eletrificação Ltda 

7235 2186-96.2005.811.0047 O Município de Jauru Consórcio Construtora Guaporé 

7237 2188-66.2005.811.0047 O Município de Jauru M. R. A.LIMA – SUPERMERCADO 

7293 2244-02.2005.811.0047 O Município de Jauru Antonia Maria da Silva 

7292 2243-17.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Conceição da Silva Oliveira 

7281 2232-85.2005.811.0047 O Município de Jauru Joselani de Lana Viana 

7280 2231-03.2005.811.0047 O Município de Jauru Gilcimar Pinto de Freitas 

6740 1687-15.2005.811.0047 O Município de Jauru Amilton Gonçalves Rodrigues 

6798 1720-05.2005.811.0047 O Município de Jauru  João Luiz de Oliveira 

7212 2117-64.2005.811.0047 O Município de Jauru Emilia de Oliveira de Souza 

7220 2138-40.2005.811.0047 O Município de Jauru Ind. E Com. De Madeiras Plamazonia Ltda 

9200 201-24.2007.811.0047 Marina Pereira do Carmo Albino Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 

965 256-87.1998.811.0047 Fazenda Nacional Super G. Representações Ltda 

7565 2410-34.2005.811.0047 Edinal de Alencar Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 

6919 1853-47.2005.811.0047 O Município de Jauru José Geraldo Verissimo 

6898 1884-67.2005.811.0047 O Município de Jauru Eleno Gomes de Oliveira 

7202 2109-87.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Aparecida Silva 

5350 432-22.2005.811.0047 O Município de Jauru Roselina Paula Rodrigues 

5192 292-85.2005.811.0047 O Município de Jauru Gecimar Alves de Araújo 

14232 44-12.2011.811.0047 O Município de Jauru Gerci Gomes de Miranda 

6327 1282-76.2005.811.0047 O Município de Jauru Gerci Gomes de Miranda 

13439 443-75.2010.811.0047 Fazenda Pública Estadual – PGE/MT D A LOPES MIRANDA - ME 

7270 2221-56.2005.811.0047 O Município de Jauru Eliane Gonçalves Ramos Rodrigues 

5248 327-45.2005.811.0047 O Município de Jauru Elizabete Alves da Silva 

6417 1380-61.2005.811.0047 O Município de Jauru Valter Lopes de Souza 

11520 942-30.2008.811.0047 Fazenda Pública Estadual – PGE/MT Cecimar Gomes da Silva 

9120 113-83.2007.811.0047 Fazenda Pública Estadual – PGE/MT  H P Costa Armarinhos 

3706 515-09.2003.811.0047 A União  L E de Freitas Indústrias 

10364 1346-18.2007.811.0047 Estanilau Martins Maria Aparecida Antunes de Souza 

14161 1173-86.2010.811.0047 O Município de Jauru Djalma Bianquini Filho 

8283 482-14.2006.811.0047 SICREDI NOROESTE-MT Paulo Rodrigues Ferreira e Vilma 

Rodrigues  

14299 111-74.2011.0047 O Município de Jauru Marlene Dias 

11519 941-45.2008.811.0047 Fazenda Pública Estadual – PGE/MT Francisco Aleixo 

14326 138-57.2011.811.0047 O Município de Jauru Mauro Ferreira de Lira 

14680 493-67.2011.811.0047 O Município de Jauru Edilson Alves Coutinho 

14198 11-22.2011.811.0047 O Município de Jauru Sebastião Grassiote 

13753 762-43.2010.811.0047 Fazenda Pública Estadual – PGE/MT K B S LIMA 

14216 29-43.2011.811.0047 Município de Jauru/MT Eni Honorata de Prado 

6096 1113-89.2005.811.0047 O Município de Jauru Nivaldo Silva Rocha 

9709 715-74.2007.811.0047 Adrelino Aparecido de Oliveira Djalma Bianquini Filho e Djalma 

Bianquini 

6136 1161-48.2005.811.0047 O Município de Jauru Cleuza dos Santos 

6308 1279-24.2005.811.0047 O Município de Jauru Carlos Ferreira de Souza 

5727 771-78.2005.811.0047 O Município de Jauru Cleuza R.Lana 

6565 1516-58.2005.811.0047 O Município de Jauru Valdeci Rocha Guimarães 

6435 1394-45.2005.811.0047 O Município de Jauru Leivair Machado da Silva 

Disponibilizado - 10/02/2020 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 10674 Caderno de Anexos Página 32 de 35



5690 757-94.2005.811.0047 O Município de Jauru Dalva Rodrigues 

5190 290-18.2005.811.0047 O Município de Jauru Valdir Ferreira dos Santos 

5135 225-23.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Conceição Gregório Coelho 

5796 843-65.2005.811.0047 O Município de Jauru Lúcio Gomes de Oliveira 

6028 1051-49.2005.811.0047 O Município de Jauru Terezinha Ribeiro da Silva 

5551 608-98.2005.811.0047 O Município de Jauru Valdeci Pedro 

11375 804-63.2008.811.0047 Fazenda Pública Estadual H P Costa Armarinhos e Helida Pavini da 

Costa 

13221 225-47.2010.811.0047 Fazenda Pública Estadual – PGE/MT  E P P Leite 

5431 487-70.2005.811.0047 O Município de Jauru Jorge Vieira de Souza 

14714 527-42.2011.811.0047 O Município de Jauru Milton Dias Ferreira 

6116 1131-13.2005.811.0047 O Município de Jauru Valdir Galarca Pereira 

6939 1857-84.2005.811.0047 O Município de Jauru Eurico Martins dos Santos 

6705 1656-92.2005.811.0047 O Município de Jauru Wagner Silva Vila 

6674 1609-21.2005.811.0047 O Município de Jauru Rozaria Aparecida de Fátima 

6703 1650-85.2005.811.0047 O Município de Jauru João Batista de Oliveira 

6862 1791-07.2005.811.0047 O Município de Jauru Ivonete Freitas da Costa 

6186 1191-83.2005.811.0047 O Município de Jauru Flavio Ramos Nogueira 

6095 1123-36.2005.811.0047 O Município de Jauru Joaquim da Silva Cabreira 

6751 1705-36.2005.811.0047 O Município de Jauru Antônio Ambrosio 

5152 239-07.2005.811.0047 O Município de Jauru José Pereira da Silva 

5786 833-21.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria das Graças de Andrade 

5768 814-15.2005.811.0047 O Município de Jauru Adeir Alves Cordeiro 

7269 2220-71.2005.811.0047 O Município de Jauru Mario Saldanha Carneiro 

5603 662-64.2005.811.0047 O Município de Jauru Osmar Rodrigues da Silva 

7298 2249-24.2005.811.0047 O Município de Jauru Gilmar Cassiano da Silva 

5063 169-87.2005.811.0047 O Município de Jauru Paulo Ferreira de Lima 

6006 1032-43.2005.811.0047 O Município de Jauru Luzia Paiva Rodrigues 

5116 198-40.2005.811.0047 O Município de Jauru Nadir Silva de Abreu 

5394 470-34.2005.811.0047 O Município de Jauru Jeova da Silva Ferraz 

5430 486-85.2005.811.0047 O Município de Jauru Sebastiana Ferreira de Oliveira 

5345 423-60.2005.811.0047 O Município de Jauru José de Souza Filho 

5162 245-14.2005.811.0047 O Município de Jauru Mario de Assis Rocha 

5692 759-64.2005.811.0047 O Município de Jauru Oralda 

7132 2049-17.2005.811.0047 O Município de Jauru Alice Campos de Souza Ferreira 

6552 1507-96.2005.811.0047 O Município de Jauru Benedito Batista Geneu 

6566 1517-43.2005.811.0047 O Município de Jauru Conceição Alves dos Santos 

7287 2238-92.2005.811.0047 O Município de Jauru Celita Felesmino Nascimento 

5052 158-58.2005.811.0047 O Município de Jauru Enedina de Freitas 

6836 1761-69.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria dos Anjos bicalho 

6639 1592-82.2005.811.0047 O Município de Jauru Terezinha Dias 

5090 187-11.2005.811.0047 O Município de Jauru Djalma Venâncio de Castro 

 5871 904-23.2005.811.0047 O Município de Jauru Calebio Marcos de Souza 

5863 899-98.2005.811.0047 O Município de Jauru José da Silva Vieira 

5835 878-25.2005.811.0047 O Município de Jauru Romualdo Fernandes Mato 

5766 812-45.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Aparecida Gonçalves 

5883 923-29.2005.811.0047 O Município de Jauru José Luiz de Oliveira 

6669 1621-35.2005.811.0047 O Município de Jauru Wanderlei Gregório Filho 

7239 2190-36.2005.811.0047 O Município de Jauru Carlos O. Gomes Lopes & Cia Ltda 

6198 1199-60.2005.811.0047 O Município de Jauru Elizeu de Lana 

7225 2176-52.2005.811.0047 O Município de Jauru D J Lima Veterinária 

6054 1089-61.2005.811.0047 O Município de Jauru Marina Maria da Silva 

6496 1456-85.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Rosa 

6501 1476-76.2005.811.0047 O Município de Jauru Eni de O.Rodrigues 

7303 2140-10.2005.811.0047 O Município de Jauru Noemi Barbosa Leal 

7306 2143-62.2005.811.0047 O Município de Jauru Aparecido Gonçalves Filho 

7307 2144-47.2005.811.0047 O Município de Jauru Erodite Arruda dos Santos 

6621 1578-98.2005.811.0047 O Município de Jauru Alziara Souza de Oliveira 

6630 1585-90.2005.811.0047 O Município de Jauru Delmas Elias da Silva 

6670 1606-66.2005.811.0047 O Município de Jauru Antônio Maria de Aguiar 

6467 1430-87.2005.811.0047 O Município de Jauru  Jorge Gomes 

6893 1830-04.2005.811.0047 O Município de Jauru Adão Ferreira de Lima 

6690 1631-79.2005.811.0047 O Município de Jauru Geralda O Borges e João de Souza Passos 

6395 1372-84.2005.811.0047 O Município de Jauru José Antônio Jacinto 

6457 1421-282005.811.0047 O Município de Jauru Valdiney dos Santos 

6743 1683-75.2005.811.0047 O Município de Jauru Wilson Rodrigues da Silva 
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7046 1986-89.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria de Fátima Respante 

7224 2175-67.2005.811.0047 O Município de Jauru M A Lima Supermercado 

5950 980-47.2005.811.0047 O Município de Jauru Divino Martins de Paiva 

5874 907-75.2005.811.0047 O Município de Jauru  Neoir de Lana 

5909 945-87.2005.811.0047 O Município de Jauru Guilhermina Ana Correia de Silva 

5987 1021-14.2005.811.0047 O Município de Jauru Odilon Antonio de Oliveira 

5787 834-06.2005.811.0047 O Município de Jauru Wilson Marciel 

5896 932-88.2005.811.0047 O Município de Jauru Amauri Roberto Lino 

5801 848-87.2005.811.0047 O Município de Jauru Pitagoras S. Farias 

5803 830-66.2005.811.0047 O Município de Jauru Joselito Ferreira Farias 

6554 1501-89.2005.811.0047 O Município de Jauru Creuza Correa de Lima 

6452 1411-81.2005.811.0047 O Município de Jauru Claudiney Ferreira da Silva 

6815 1755-62.2005.811.0047 O Município de Jauru Antônio Gomes da Silva e Helena S. 

Arruda 

5500 570-86.2005.811.0047 O Município de Jauru João Caetano de Deus 

6087 1111-22.2005.811.0047 O Município de Jauru Bras Alves de Souza 

7213 2118-49.2005.811.0047 O Município de Jauru Otavio Julio Moura 

6562 1524-35.2005.811.0047 O Município de Jauru Nilton Severino Barbosa 

6135 1149-34.2005.811.0047 O Município de Jauru Francisco Lopes Vieira 

6568 1519-13.2005.811.0047 O Município de Jauru Wilson Xavier de Souza 

6560 1522-65.2005.811.0047 O Município de Jauru Regiane Ribeiro de Almeida 

6605 1561-62.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria de Lurdes de Amorim 

6606 1555-55.2005.811.0047 O Município de Jauru Iracema Rodrigues Ferraz 

6617 1573-76.2005.811.0047 O Município de Jauru Rubens Lourenço Borges 

6635 1588-45.2005.811.0047 O Município de Jauru Romildo Gonçalves da Silva 

6645 1597-07.2005.811.0047 O Município de Jauru Ronildo Alves 

6671 1607-51.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Rosa da Silva 

6997 1922-79.2005.811.0047 O Município de Jauru Joilson Ferreira de Souza 

6749 1703-66.2005.811.0047 O Município de Jauru Geraldo Luiz Beijo 

6704 1655-10.2005.811.0047 O Município de Jauru José Luis Simão 

6701 1648-18.2005.811.0047 O Município de Jauru Dorvalino Ferreira dos Santos 

7131 2048-35.2005.811.0047 O Município de Jauru Valdecir Franco de Matos 

6706 1651-70.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Dias Barbosa 

7143 2045-77.2005.811.0047 O Município de Jauru Rivadavia Vieira da Silva 

6707 1657-77.2005.811.0047 O Município de Jauru Eude Perrut de Oliveira 

6708 1658-62.2005.811.0047 O Município de Jauru José Mouzinho de Pontes 

6951 1866-46.2005.811.0047 O Município de Jauru Elzi Almeida Sales 

6947 1849-10.2005.811.0047 O Município de Jauru Adavailton Ribeiro Nunes 

6941 1859-54.2005.811.0047 O Município de Jauru Silvestre Martins da Conceição 

6968 1897-66.2005.811.0047 O Município de Jauru Lauro Sandro Alves 

6965 1895-96.2005.811.0047 O Município de Jauru Lindomar Bicalho Vieira 

6956 1871-68.2005.811.0047 O Município de Jauru Laeso da Silva 

7154 2082-07.2005.811.0047 O Município de Jauru Amaury Cândido de Souza 

7165 2100-28.2005.811.0047 O Município de Jauru José Carlos Fernandes 

7178 2124-56.2005.811.0047 O Município de Jauru Zilda Alves Faustino 

7208 2113-27.2005.811.0047 O Município de Jauru Elaine Aparecida Neves 

7168 2086-44.2005.811.0047 O Município de Jauru Dercilia Dias dos Santos 

6748 1694-07.2005.811.0047 O Município de Jauru Edenil Marta da Silva 

6738 1680-23.2005.811.0047 O Município de Jauru Manoel Etiene de Souza Filho 

6888 1813-65.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria da Glória Silva 

6814 1754-77.2005.811.0047 O Município de Jauru Valdeck Azevedo da Silva 

6811 1751-25.2005.811.0047 O Município de Jauru Maria Correia 

6804 1808-43.2005.811.0047 O Município de Jauru José Carlos Gonçalves 

6777 1712-28.2005.811.0047 O Município de Jauru José Coelho Neto 

7012 1926-19.2005.811.0047 O Município de Jauru Antônio A. Vicente 

7011 1925-34.2005.811.0047 O Município de Jauru Ageu Paulo de Oliveira 

7010 1945-25.2005.811.0047 O Município de Jauru José Maria da Silva 

7009 1944-40.2005.811.0047 O Município de Jauru Antônio Geraldo 

7006 1923-64.2005.811.0047 O Município de Jauru Manoel R. de Souza 

7004 1941-85.2005.811.0047 O Município de Jauru Sebastião Fernando Melo 

7003 1940-03.2005.811.0047 O Município de Jauru Dorival 

7016 1928-86.2005.811.0047 O Município de Jauru Sonia Tavares Barros 

7013 1946-10.2005.811.0047 O Município de Jauru Helena Ferreira da Costa 

5668 703-31.2005.811.0047 O Município de Jauru Vanilto Ramos Silva 

5667 702-46.2005.811.0047 O Município de Jauru Marcio Werik de Andrade 

5549 606-31.2005.811.0047 O Município de Jauru Serafina Araújo de Almeida 
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5699 738-88.2005.811.0047 O Município de Jauru Nair Vieira de Miranda 

6892 1814-50.2005.811.0047 O Município de Jauru Manoel Pereira da Silva 

6895 1881-15.2005.811.0047 O Município de Jauru Oleriz Daniel Leão 

6995 1921-94.2005.811.0047 O Município de Jauru Erasmo Martins dos Santos 

7209 2114-12.2005.811.0047 O Município de Jauru J C Cunha Materiais de Construções - ME 

5058 164-65.2005.811.0047 O Município de Jauru Solange Silva Perez de Andrade 

5351 433-07.2005.811.0047 O Município de Jauru Nair de Souza Porto 

5709 764-86.2005.811.0047 O Município de Jauru Valdeci Garcia Lopes 

5738 787-32.2005.811.0047 O Município de Jauru Luzia Faustino 

3775 563-65.2003.811.0047 Geni de Almeida  Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 

3895 31-57.2004.811.0047 Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia/MT 

Sérgio Visintin Junior 

006/98  Fazenda Pública Estadual Pedro Joaquim de Oliveira 

010/98  A União Anivercino Albino de Lana 

099/98  Açofer- Indústria e Comércio Ltda Juvir Primon 

014/98  Fazenda Pública Estadual Sebastião Alves de Almeida 

1598 358-07.2001.811.0047 Açofer Indústria e Comércio Ltda Juvir Primon 

238 291-13.1999.811.0047 Domingos Ferreira Bonfim Enéias de Souza Coimbra 

5076 173-27.2005.811.0047 O Município de Jauru Ariel Mota Gomes 

5769 815-97.2005.811.0047 O Município de Jauru Orlandino Alves Rocha 

5758 794-24.2005.811.0047 O Município de Jauru Aparecida Souza Ferreira 

5438 516-23.2005.811.0047 O Município de Jauru Creuza Maria da Silva 

302 261-75.1999.811.0047 O Conselho Regional de Farmácia do 

Estado de MT – CRF/MT 

Drogaria Belo Horizonte 

7218 2136-70.2005.811.0047 O Município de Jauru Sertec Serv Tec e Contabeis SC Ltda 

7253 2204-21.2005.811.0047 O Município de Jauru Casturina Viana 

5372 448-73.2005.811.0047 O Município de Jauru Rene Eduardo Hotz 

5279 358-65.2005.811.0047 O Município de Jauru Marlene Timóteo da Cruz 

1635 393-64.2001.811.0047 O Cons. Reg. Eng., Arquit. e Agronomia 

de MT – CREA/MT 

Claudio Roberto Ferreira 

5130 220-98.2005.811.0047 O Município de Jauru Manoel Pereira de Alcântara 

7391 2300-35.2005.811.0047 Maria Antunes de Deus Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 

5949 979-62.2005.811.0047 O Município de Jauru Manoel Vieira Leao 

6086 1108-67.2005.811.0047 O Município de Jauru Odil Andre Felipe 

5955 989-09.2005.811.0047 O Município de Jauru Lucinéia Francisca 

6771 1724-2005.811.0047 O Município de Jauru Silvinei Lourenço do Carmo 

5128 213-09.2005.811.0047 O Município de Jauru Juliana Barbosa Porto 

5114 196-70.2005.811.0047 O Município de Jauru Nailda Costa de Oliveira 

6886 1811-95.2005.811.0047 O Município de Jauru Darci Saturnino de Castro 

6869 1796-29.2005.811.0047 O Município de Jauru Antônio Moreira da Silva 

5840  880-

92.2005.811.0047 

O Município de Jauru Nivaldo Bertolino Selestino 

5715 747-50.2005.811.0047 O Município de Jauru Leonidas Silva 

5725 776-03.2005.811.0047 O Município de Jauru Aparecida de Souza Ferreira 

5124 209-69.2005.811.0047 O Município de Jauru José Ferreira Sobrinho 

6891 1880-30.2005.811.0047 O Município de Jauru Antônio José de Magalhães 

6448 1407-44.2005.811.0047 O Município de Jauru Antônia Santusa Ferrufino 

5529 595-02.2005.811.0047 O Município de Jauru José Gonçalves de Abreu 

5528 594-17.2005.811.0047 O Município de Jauru Geraldo Leandro da Silva 

5132 222-68.2005.811.0047 O Município de Jauru Gilmar Rodrigues  

dos Santos 

3112 113-25.2003-811.0047 A União J. C. Moura - Drogaria 
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